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LECTORI. 

Constituimus omnia Platonis scripta communi inter 

nos consensu ad optimos quosque codices denuo reco- 

gnita eaque uno volumine comprehensa ita edere, ut 

praeter scholia addatur et omnis varietas lectionis Ste- 

phanianae, Bekkerianae, Stallbaumianae , et nominum 

index: quo incepto de omnibus divini philosophi ama- 

toribus bene nos merituros esse confidimus. Etenim 

requiri iam videtur huiusmodi cura, cum recentiores 

omnes, quibus philologi etiamnunc uti velint, propter 

nimium voluminum numerum lectioni quotidianae minus 

commmodae sint. Sed simul scholarum maxime usui 

prospicientes hac quoque forma maiores dialogos sin- 

gulatim, minores aliquot, ut hos, coniuncte, omissa 

lectionis varietate edendos curabimus. Tuo igitur arbi- 

^ v 5 

ἡ 



tratu vel totum corpus cum variis lectionibus, scholiis , 

onomastico, vel his posthabitis cunctos dialogos hac ipsa 

forma expressos, vel etiam unum alterumve dumtaxat 

volumen facili impensa parare tibi poteris. Vale. 

Turici, Kalendis Augustis a. M. D. CCC. XXXVII. 

PRAEFATIO 

EDITIONIS ALTERIUS. 

Quod Platone nostro incepto tacite ac timide spe- 

rabamus, id vero longe prius, quam unquam exspe- 

ctare ausi essemus, nobis contigit. Etenim intra novem 

mensium spatium divenditis cunctis huiusce voluminis 

exemplis, undique, eliam e Britannia, alia satis ma- 

gno numero ab empturientibus requisita sunt. Quo- 

circa honestissimus redemptor ultro nos rogavit atque 

oravit, ut novas formas corrigendi taedium denuo sus- 

cipere non recusaremus. ^ Nos autem nihil antiquius 

habuimus, quam ut amici optatis strenue satisfacere- 

mus; at in semel recepta lectione praeter aliquot in- 

cisorum rectiorem distinctionem quidquam mutare ob 

permultas causas religioni duximus. 

Turici, xv. Kal. Maias a. M.D.ccc. xxxix. 
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K. Tí νεώτερον, ὦ Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ τὰς 

St. p. 

iy Λυκείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε νῦν διατρίβεις, 
περὶ τὴν τοῦ βασιλέως στοάν; οὐ γάρ που καὶ σοί γε δίκη 
τις οὖσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα ὥσπερ ἐμοί. 

ZO. Οὔτοι δὴ ᾿Αϑηναῖοί γε, ὦ Εὐϑύφρον, δίκην 
αὐτὴν καλοῦσιν, ἀλλὰ γραφήν. 

ETO. Tí φής; γραφήν σέ τις, ὡς ἔοικε, γέγραπται; 
οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε καταγνώσομαι, αἷς σὺ ἕτερον; 

ΣΩ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ETO. ᾿Αλλὰ σὲ ἄλλος; 
ΣΩ. Πάνυ γε. 
ETO. Τίς οὗτος; 
Z4. Οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐϑύφρον, 

τὸν ἄνδρα᾽ νέος γάρ τίς μοι φαίνεται καὶ dyvog: ὀνο- 
μάξουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγῴμαι, Μέλητον. ἔστι δὲ τὸν 

δῆμον Πιτϑεύς, εἴ τιν᾽ ἐν. νῷ ἔχεις Πιτθέα Μέλητον 
μωϊι τῶν 
xfijjaos /hy "n 

olov τετανότριχα καὶ οὐ πάνυ εὐγένειον, ἐπίγρυπον δέ. ᾿Αϑήηνησιν. 
ETO0. Οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ δὴ τίνα γραφήν 

σε γέγραπται; 
Z9. Ἤντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ" τὸ γὰρ νέον 

ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦλόν ἐστιν. ἐκεῖ- 
vog γάρ, ὥς φησιν, οἷδε, τίνα τρόπον οἱ νέοι διαφϑ εί- 
φονται καὶ τίνες ol διαφϑείροντες αὐτούς. καὶ κινδυνεύει 

σοφός τις εἶναι" καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαϑίαν κατιδὼν ὡς δια- 
φϑείροντος τοὺς ἡλικιώτας αὐτοῦ, ἔρχεται κατηγορήσων 
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μου, ὥσπερ πρὸς μητέρα, πρὸς τὴν πόλιν. καὶ φαίνεταί 
μοι τῶν πολιτικῶν μόνος ἄρχεσθαι ὀρθῶς" ὀρθῶς γάρ ἐστι 
τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, ὅπως ἔσονται ὅ τι ἄρι- 
στοι, ὥσπερ γεωργὸν ἀγαϑὸν τῶν νέων φυτῶν εἰκὸς πρῶ- 

τον ἐπιμεληθῆναι, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων" καὶ δὴ 
καὶ Μέλητος ἴσως πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἐκκαϑαίρει, τοὺς 
τῶν νέων τὰς βλάστας διαφϑείροντας, ὥς φησιν" ἔπειτα 
μετὰ τοῦτο δῆλον ὅτι τῶν πρεσβυτέρων ἐπιμεληϑεὶς πλεί- 
στων καὶ μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει γενήσεται, 
ὥς γε τὸ εἰκὸς ξυμβῆναι ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ. 

gl. ETO. Βουλοίμην ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὀῤῥωδῶ, 
μὴ τοὐναντίον γένηται. ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφ᾽ ἑσείας 

οἵδ 724. C04. ἄρχεσθαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν σέ. 
Sind. 1.42. καί μοι λέγε, τί καὶ ποιοῦντά σέ φησι διαφϑείρειν τοὺς 

νέους; 

ΣΩ. "Aroma, ὦ ϑαυμάσιε, ὡς οὕτω γ᾽ ἀκοῦσαι. φησὶ 
γάρ μὲ ποιητὴν εἶναι ϑεῶν, καὶ ὡς καινοὺς ποιοῦντα 
ϑεούς, τοὺς δ᾽ ἀρχαίους οὐ νομίξοντα ἐγράψατο τούτων 
αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησιν. 

ETO0. ΜΜανθάνω, ὦ Σώκρατες" ὅτι δὴ σὺ τὸ δαι- 

μόνιον φὴς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσθαι. ὡς οὖν καινοτο- 
μοῦντός σου περὶ τὰ ϑεῖα γέγρᾶπται ταύτην τὴν γραφήν, 
xol og διαβαλῶν δὴ ἔρχεται εἰς τὸ δικαστήριον, εἰδὼς 
ὅτι εὐδιάβολα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλούς. καὶ ἐμοῦ 
γάρ τοι, ὅταν τι λέγω dv τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν ϑείων, 
προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλοντα, καταγελῶσιν ὡς μαινομένου" 
καίτοι οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἀληϑὲς εἴρηκα ὧν προεῖπον, ἀλλ᾽ 
ὅμως φϑονοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιούτοις. ἀλλ᾽ οὐδὲν αὖ- 
τῶν γρὴ φροντίξειν, ἀλλ ὁμόσε ἐἕέναι. 

11. ΣΩ. Ὦ φίλε Εὐθύφρον, ἀλλὰ τὸ μὲν καταγε- 
λασϑῆναι ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. ᾿Αϑηναίοις γάρ τοι, αἷς 
ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ σφόδρα μέλει, ἄν τινα δεινὸν οἴωνται εἶναι, 
μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὑτοῦ σοφίας: ὃν δ᾽ ἂν wol 
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ἄλλους οἴωνται ποιεῖν τοιούτους, θυμοῦνται, εἴτ᾽ ovv 

φϑόνῳ, αἷς σὺ λέγεις, εἴτε δι’ ἄλλο τι. 
ETO. Τούτου οὖν πέρι ὕπως ποτὲ πρὸς ἐμὲ ἔχουσιν, 

οὐ πάνυ ἐπιϑυμῶ πειραθῆναι. 
ΣΏ. Ἴσως γὰρ σὺ μὲν δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν παρέ- 

χειν καὶ διδάσκειν οὐκ ἐθέλειν τὴν σεαυτοῦ σοφίαν" ἐγὼ 
δὲ φοβοῦμαι, μὴ ὑπὸ φιλανθρωπίας δοκῶ αὐτοῖς O tí 
πὲρ ἔχω ἐκκεχυμέντος παντὶ ἀνδρὶ λέγειν, οὐ μόνον ἄνευ 
μισθοῦ, ἀλλὰ καὶ προστιθεὶς ὧν ἡδέως, εἴ τίς μου ἐθέλοι 

ἀκούειν. εἰ μὲν οὖν, ὃ νῦν δὴ ἔλεγον, μέλλοιέν μον κατα- 
yelg», ὥσπερ σὺ φὴς σαυτοῦ, οὐδὲν ἂν εἴη ἀηδὲς παί- 
ξοντας καὶ γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ διαγαγεῖν, εἰ δὲ 
σπουδάσονται, τοῦτ᾽ ἤδη ὅπῃ ἀποβήσεται ἄδηλον πλὴν 
ὑμῖν τοῖς μάντεσιν. 

ETO. '4AX ἴσως οὐδὲν ἔσται, ὦ τ χρδεῖς; πρᾶγμα, 
ἀλλὰ σύ τε κατὰ νοῦν ἀγωνιεῖ τὴν δίκην, οἶμαι δὲ καὶ 
ἐμὲ τὴν ἐμήν. 

AV. 29. Ἔστι δὲ δή σοι, ὦ Εὐθύφρον, τίς ἡ δίκη; 
φεύγεις αὐτὴν ἢ διώκεις; 

: ΕΥ̓͂Θ. Z4ixo. 

Z8. Τίνα; 

ETO. | Ὃν διώκων av δοκῶ μαίνεσθαι. 

Z9. Τί δαί; πετόμενόν τινα διώκεις ; 

ETO. Πολλοῦ ys δεῖ πέτεσϑαι, ὃς γε τυγχάνει ὧν 
εὖ μάλα πρεσβύτης. 

ΣΩ. Τίς οὗτος; 

ETO. Ὁ ἐμὸς πατήρ. 
ΣΩ. Ὁ σός, ὦ βέλειστε; 

ETO. Πάνυ μὲν ovv. 

Z8. Ἔστι δὲ τί τὸ ἔγκλημα καὶ τίνος ἡ δίκη; 
ΕΥ̓Θ. Φόνου, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ἡράκλεις! 7 που, ὦ Εὐθύφρον, ἀγνοεῖται ὑπὸ 
τῶν πολλῶν ὅπῃ ποτὲ ὀρϑῶς ἔχει. οὐ γὰρ οἷμαί γε τοῦ 
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ἐπιτυχόντος εἶναι ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι, ἀλλὰ πόῤδω που 
ἤδη σοφίας ἐλαύνοντος. 

ETO. Ilójóo μέντοι νὴ 4, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ἔστι δὲ δὴ τῶν οὐιείων tig ὃ τεϑνεὼς ὑπὸ τοῦ 

σοῦ πατρός; 7] δῆλα δή" οὐ γὰρ Gv πού γε ὑπὲρ ἀλλο- 
τρίου ἐπεξήεισϑα φόνου αὐτῷ. 

ETO. Γελοῖον, ὦ Σώκρατες, ὅτι οἴει τι διαφέρειν, 

εἴτε ἀλλότριος εἴτε οἰκεῖος ὁ τεθνεώς, ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο μόνον 

δεῖν φυλάττειν, εἴτε ἐν δίκῃ Éxvtwvev ὁ κτείνας εἴτε μή, 
καὶ εἰ μὲν ἐν δίκῃ, ἐᾷν, εἰ δὲ μή, ἐπεξιέναι, ἐάν mtQ ὁ 
κτείνας συνέστιός σοι καὶ ὁμοτράπεζος ἧ. ἔσον γὰρ τὸ 
μίασμα γίγνεται, ἐὰν ξυνῆς τῷ τοιούτῳ ξυνειδὼς καὶ μὴ 

ἀφοσιοῖς σεαυτόν τε καὶ ἐκεῖνον τῇ δίκῃ ἐπεξιών. ἐπεὶ 
€ γε ἀποθανὼν πελάτης τις ἦν ἐμός, καὶ ὡς ἐγεωργοῦμεν 
ἐν τῇ Νάξῳ, ἐθήτευεν ἐκεῖ παρ᾽ ἡμῖν. παροινήσας οὖν 
καὶ ὀργισθεὶς τῶν οἰκετῶν τινὶ τῶν ἡμετέρων ἀποσφάττεε 
αὐτόν" ὃ οὖν πατὴρ ξυνδήσας τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας 
αὐτοῦ, καταβαλὼν εἰς τάφρον τινά, πέμπει δεῦρο ἄνδρα 

τα μήλην door πευσόμενον τοῦ ἐξηγητοῦ ὅ τι χρὴ ποιεῖν... ἐν δὲ τούτῳ 

ΡΣ in τῷ χρόνῳ τοῦ δεδεμένου ὠλιγώρει τε καὶ ἠμέλει εἷς ἄνδρο- 
φόνου καὶ οὐδὲν ὃν πρᾶγμα, εἰ καὶ ἀποθάνοι" ὅπερ οὖν 
καὶ ἔπαϑεν. ὑπὸ γὰρ λιμοῦ καὶ ῥίγους καὶ τῶν δεσμῶν 
ἀποθνήσκει πρὶν τὸν ἄγγελον παρὰ τοῦ ἐξηγητοῦ ἀφι- 
κέσθαι. ταῦτα δὴ οὖν καὶ ἀγανακτεῖ ὅ τε πατὴρ καὶ οἱ 
ἄλλοι οἰκεῖοι, ὅτε ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ ἀνδροφόνον τῷ πατρὶ 
φόνου ἐπεξέρχομαι, οὔτε ἀποκτείναντι, ὥς φασιν ἐκεῖνοι, 
οὔτ᾽ εἰ ὃ τι μάλιστ᾽ ἀπέκτεινεν, ἀνδροφόνου γε ὄντος τοῦ 
ἀποθανόντορ, οὐ δεῖν φροντίξειν ὑπὲρ τοῦ τοιούτου" ἀνό- 
σιον γὰρ εἶναι τὸ υἱὸν πατρὶ φόνου ἐπεξιέναι" κακῶς 
εἰδότες, ὦ Σώκρατες, τὸ ϑεῖον ὡς ἔχει τοῦ ὁσίου τε πέρι 
καὶ τοῦ ἀνοσίου. 

Z9. Σὺ δὲ δὴ πρὸς Διός, ὦ Εὐθύφρον, οὑτωσὶ 
ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασθαι περὶ τῶν ϑείων, ὅπῃ ἔχει, καὶ 
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τῶν ὁσίων τε καὶ ἀνοσίων, ὥστε τούτων οὕτω πραχϑέν- 
τῶν, ὡς σὺ λέγεις, οὐ φοβεῖ δικαζόμενος τῷ πατρί, ὅπως 
μὴ αὖ σὺ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων; 

ΕΥΘ. Οὐδὲν γὰρ ἄν μον ὄφελος εἴη, ὦ Σώκρατες, 
οὐδὲ τῷ ἂν διαφέροι | Εὐθύφρων τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, 
εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα πάντα ἀκριβῶς εἰδείην. 

ν. ZQ. ἶ4τ᾽ οὖν μοι, ὦ θαυμάσιε Εὐθύφρον, κρά- 

τιστόν ἐστε μαθητῇ σῷ γενέσθαι καὶ πρὸ τῆς γραφῆς τῆς 
πρὸς Μέλητον αὐτὰ ταῦτα προκαλεῖσθαι αὐτὸν λέγοντα, 
ὅτι ἔγωγε καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν γρόνῳ τὰ ϑεῖα περὶ πολ- 
λοῦ ἐποιούμην εἰδέναι, καὶ νῦν ἐπειδή us ἐκεῖνος αὐτο- 
σχεδιάζοντά φησι καὶ καινοτομοῦντα περὶ τῶν ϑείων ἐξα- 
μαρτάνειν, μαθητὴς δὴ γέγονα σός" καὶ εἰ μέν, ὦ Μέ-" 
λητε, φαίην ἄν, Εὐθύφρονα ὁμολογεῖς σοφὸν εἶναι τὰ 
τοιαῦτα καὶ ὀρθῶς νομίζειν, καὶ ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μὴ δικά- 
fov: εἰ δὲ μή, ἐκείνῳ τῷ διδασκάλῳ λάχε δίκην πρότερον 
ἢ ἐμοί, ὡς τοὺς πρεσβυτέρους διαφθείροντι, ἐμέ τε καὶ 
τὸν αὐτοῦ πατέρα, ἐμὲ μὲν διδάσκοντι, ἐκεῖνον δὲ νου- 
ϑετοῦντί τε καὶ κολάξοντι" καὶ ἐὰν μή uos πείθηται μηδ᾽ 
ἀφίῃ τῆς δίκης ἢ dvv ἐμοῦ γράφηται σέ, αὐτὰ ταῦτα 
λέγειν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἃ προὐκαλούμην αὐτόν. 

ETO. Nol μὰ 4, ὦ Σώκρατες, εἰ ἄρα με ἐπιχει- 
φήσειε γράφεσθαι, εὕροιμ᾽ ἄν, cg οἷμαι, ὅπῃ σαϑρός 
ἐστι, καὶ πολὺ ἂν ἡμῖν πρότερον περὶ ἐκείνου λόγος γέ- 
voro ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἢ περὶ ἐμοῦ. 

ΣΩ. Καὶ ἐγώ τος, ὦ φίλε ἑταῖρε, ταῦτα γιγνώσκων 

μαϑητὴς ἐπιθυμῶ γενέσθαι σός, εἰδὼς ὅτε καὶ ἄλλος πού 
τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾷν, ἐμὲ δὲ 

οὕτως ὀξέως [drsyvog] καὶ ῥᾳδίωρ κατεῖδεν, ὥστε ἀσε- 

βείας ἐγράψατο. νῦν οὖν πρὸς Διὸς λέγε μοι, ὃ νῦν δὴ 
σαφῶς εἰδέναι διισχυρίξου᾽ ποῖόν τι τὸ εὐσεβὲς φὴς sl- 
ναὶ καὶ τὸ ἀσεβὲς καὶ περὶ φόνου καὶ περὶ τῶν ἄλλων; 
Ἢ, 

ἢ οὐ ταὐτόν ἐστιν ἐν πάσῃ πράξει τὰ ὅσιον αὐτὸ αὐτῷ, 
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καὶ τὸ ἀνόσιον αὖ ro? μὲν ὁσίου παντὸς ἐναντίον, αὐτὸ 
δὲ αὑτῷ ὅμοιον καὶ ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν κατὰ τὴν ἀνο- 
σιότητα πᾶν, ὅ τί περ ἂν μέλλῃ ἀνόσιον εἶναι; 

ETO. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. 
VK. ZO. ΛΜέγε δή, τί φὴς εἶναι τὸ ὕσιον καὶ τέ 

τὸ ἀνόσιον ; 
ETO. Aéyo τοίνυν, ὅτι τὸ μὲν ὅ ὅσιόν ἐστιν ὅ ὅπερ ἐγὼ 

νῦν ποιῶ, τῷ ἀδικοῦντι ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ ἱερῶν κλο- 
πὰς 4j τι ἄλλο τῶν ἱτοιούτων ἐξαμάρτάνοντι ἐπεξιέναε, 
ἐάν τε πατὴρ ὧν τυγχάνῃ ἐάν τε μήτηρ ἐάν vs ἄλλος 
ὁστισοῦν, τὸ δὲ μὴ ἐπεξιέναι ὠνόσιον ἐπεί, ὦ Σώκρατες, 
ϑέασαι, ὡς μέγα σοι ἐρῶ τεκμήριον τοῦ νόμου ὅτι οὔ- 
vog ἔχει, ὃ καὶ ἄλλοις ἤδη εἶπον, ὅτε ταῦτα ὀρθῶς ἂν 
εἴη οὕτω γιγνόμενα, μὴ» ἐπιτρέπειν τῷ ἀσεβοῦντι μηδ᾽ ἂν 
ὁστισοῦν τυγχάνῃ ὦν" αὐτοὶ γὰρ οἱ ἄνθρωποι τυγχά- 
voveo. νομίξοντες τὸν Δία τῶν θεῶν ἄριστον καὶ δικαιό- 
τατον, καὶ τοῦτον ὁμολογοῦσι τὸν αὑτοῦ | πατέρα δῆσαι, 
ὅτι τοὺς υἱεῖς κατέπινεν οὐκ ἐν δίκῃ, udxsiyóv γε αὖ τὸν 
αὐτοῦ πατέρα ἐκτεμεῖν δι’ ἕτερα τοιαῦτα ἐμοὶ δὲ χαλε- 

- αφαίνουσιν, ὅτι τῷ πατρὶ ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι, καὶ οὔ- 
τῶς αὐτοὶ αὑτοῖς τὰ ἐναντία λέγουσι περί τε τῶν θεῶν 
καὶ περὶ ἐμοῦ. 2 

Z9. '4oí ys, ὦ Εὐθύφρον, τοῦτ᾽ ἐστίν, οὗ ἕνεκα 
τὴν γραφὴν φεύγω, ὅτι ἱτὰ τοιαῦτα ἐπειδάν τις περὶ τῶν» 
ϑεῶν λέγῃ, δυσχερῶς πως ἀποδέχομαι; δ ἃ δή, ὡς ἔοικε, 
φήσει τίς με ἐξαμαρτάνειν. νῦν οὖν εἰ καὶ σοὶ ταῦτο ξυν- 
δοκεῖ τῷ εὖ εἰδότι περὶ τῶν τοιούτων, ἀνάγκη δή, ὡς 

οικε, καὶ ἡμῖν ξυγχωρεῖν. τί γὰρ καὶ φήσομεν, οἷ γε 

καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ αὐτῶν μηδὲν εἰδέναι; ἀλλά 
μοι εἰπὲ πρὸς Φιλίου, σὺ αἷς ἀληθῶς ἡγεῖ ταῦτα οὕτω 
γεγονέναι; 

ΕΤΘ. Kol ἕτι γε τούτων θαυμασιώτερα, ὦ Σώκρα- 
τες, ἃ οἱ πολλοὶ οὐκ ἴσασιν. 
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ZO. Kol πόλεμον ἄρα ἡγεῖ σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν void “ 

ϑεοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἔχθρας γε δεινὰς καὶ μάχας 
καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεταί τε ὑπὸ τῶν ποιη- 
τῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν γραφέων τά τε ἄλλα ἱερὰ ἡμῖν 
χκαταπεποίκιλται, καὶ δὴ καὶ τοῖς μεγάλοις Παναθηναίοις ὁ 

πέπλος μεστὸς τῶν τοιούτων ποικιλμάτων ἀνάγεται slg τὴν 
ἀκρόπολιν; ταῦτ᾽ ἀληϑῆ φῶμεν εἶναι, ὦ Εὐθύφρον; 

ETO0. Μὴ μόνα γε, ὦ Σώκρατερ᾽ ἀλλ᾽ ὅπερ ἄρτι 
εἶπον, καὶ ἄλλα σοι ἐγὼ πολλά, ἐάνπερ βούλῃ, περὶ τῶν 
ϑείων διηγήσομαι, ἃ αὖ ἀκούων εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἐκπλαγήσει. 

VER 292. Οὐκ ἂν ϑαυμάξοιμι. ἀλλὰ ταῦτα μέν 
μοι εἰσαῦϑις ἐπὶ σχολῆς διηγήσει. νυνὶ δέ, ὅπερ ἄρτι σε 
ἠρόμην, πειρῶ σαφέστερον εἰπεῖν. οὐ ydQ us, ὦ ἑταῖρε, 
τὸ πρότερον ἱκανῶς ἐδίδαξας ἐρωτήσαντα τὸ ὅσιον, ὅ τί 
σοτ᾽ εἴη, ἀλλά μοι εἶπες, ὅτι τοῦτο τυγχάνει ὅσιον ὄν, 
ὃ σὺ νῦν ποιεῖς, φόνου ἐπεξιὼν τῷ πατρί. 

ETO0. Καὶ ἀληϑῆ γε ἔλεγον, ὦ Σώκρατες. 
ZQ. "Icog. ἀλλὰ γάφ, ὦ Εὐθύφρον, καὶ ἄλλα πολλὰ 

φὴς εἶναι ὅσια. | 

ETO. Kol γὰρ ἔστιν. 
EQ. Μέμνησαι οὖν, ὅτι οὐ τοῦτό. σοι διεκελευόμην, 

ἕν τι ἢ δύο μὲ διδάξαι τῶν πολλῶν ὁσίων, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
αὐτὸ τὸ εἶδος, ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά ἐσειν; ἔφησϑα γάρ 
που μιᾷ ἰδέᾳ τά τε ἀνόσια ἀνόσια εἶναι καὶ τὰ ὅσια 
ὅσια" ἢ οὐ μνημονεύεις; 

ETO. Ἔχγαγε. 
Z4. Ταύτην τοίνυν μὲ αὐτὴν δίδαξον τὴν ἐδέαν, 

τίς ποτέ ἐστιν, ἕνα εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων καὶ χρώμενος 
αὐτῇ παραδείγματι, ὃ μὲν ἂν τοιοῦτον 5j, ὧν ἂν ἢ σὺ 
ἢ ἄλλορ τις πράττῃ, φῶ ὅσιον εἶναι, ὃ δ᾽ Qv μὴ τοιοῦ- 
τον, μὴ φῶ. ' 

ETO. ᾿Αλλ εἰ οὕτω βούλει, ὦ Σώκρατες, καὶ οὕτω 
σοε φράσω. 
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EQ. ᾿Αλλὰ μὴν βούλομαί ys. 

ΕΥ̓Θ. Ἔσει τοίνυν τὸ μὲν τοῖς ϑεοῖς προσφιλὲς ὕσιον, 
᾿τὸ δὲ μὴ προσφιλὲς | ἀνόσιον. 

ΣΏ. lleyxdiog, ὦ Εὐθύφρον, καὶ ὡς ἐγὼ ἐξήτουν 
ἀποκρίνασθαί σε, οὕτω νῦν ἀπεχρίνω. εἰ μέντοι ἀληθῶς, 
τοῦτο οὕπω οἶδα, ἀλλὰ σὺ δῆλον ὅτι ἐπεκδιδάξεις eig 
ἔστιν ἀληθῆ ἃ λέγεις. 

ET8. Πάνυ μὲν οὖν. 
VAI. 29. Φέρε δή, ἐπισκεψώμεθα, τί λέγομεν. 

τὸ μὲν ϑεοφιλές τε καὶ ὁ θεοφιλὴς ἄνθρωπος ὅσιος, τὸ 
δὲ θεομισὲς καὶ ὁ ϑεομισὴς ἀνόσιος" οὐ ταὐτὸν δ᾽ ἐσείν, 
ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτατον τὸ ὅσιον τῷ dvocíp: οὐχ οὕτως: 

ETO. Οὕτω μὲν οὗν. 
EQ. Kol εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι. 
ETO. Δοκῶ, ὦ Σώκρατες" εἴρηται γάρ. 

EQ. Οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάζουσιν οἱ ϑεοί, ὦ Εὐϑύ- 
φρον, καὶ διαφέρονται ἀλλήλοις καὶ ἔχϑρα ἐστὶν ἐν αὖ- 
τοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦτο εἴρηται; 

ΕΥ̓Θ. Εἴρηται γάρ. 

ΣΩ. Ἔχϑραν δὲ καὶ ὀργάς, ὦ ἄριστε, ἡ περὶ τίνων 
διαφορὰ ποιεῖ; ὧδε δὲ σκοπῶμεν. ἀρ᾽ ἂν εἰ διαφεροίμεϑα 
ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ ἀριϑμοῦ, ὁπότερα πλείω, ἡ περὶ τού- 
τῶν διαφορὰ ἐχϑροὺς ἂν ἡμᾶς ποιοὶ καὶ ὀργίξεσθαι ἀλ- 
λήλοις, 7] ἐπὶ λογισμὸν ἐλθόντες περί γε τῶν τοιούτων 
ταχὺ ἂν ἀπαλλαγεῖμεν; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
Z9. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος εἰ 

διαφεροίμεθα, ἐπὶ τὸ μετρεῖν ἐζϑόντες ταχὺ παυσαίμεϑ᾽ 
ἂν τῆς διαφορᾶς; 

ΕΥ̓Θ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Kol ἐπί γε τὸ ἱστάναι ἐλθόντες, ὡς ἐγῷμαι, 

περὶ τοῦ βαρυτέρου v8 καὶ κουφοτέρον Vnde d ἄν; 

ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ οὔ; 
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ZO. Περὶ τίνος δὲ δὴ διενεχϑέντες καὶ ἐπὶ τίνα κρί- 
σιν οὐ δυνάμενοι ἀφικέσθαι ἐχϑροί τε ἂν ἀλλήλοις εἶμεν 
καὶ ὀργιξζοίμεϑα; ἴσως οὐ πρόχειρόν σοί ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐμοῦ 
λέγοντος σχόπει, εἰ τάδ᾽ ἐστὶ τό τε δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον 

καὶ καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ κακόν. ἀρ᾽ οὐ 
ταῦτά ἔστι, περὶ ὧν διενεχϑέντες καὶ οὐ δυνάμενοι ἐπὶ 
ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλθεῖν ἐχϑροὶ ἀλλήλοις γιγνόμεθα, 
ὅταν γιγνώμεθα, καὶ ἐγὼ καὶ σὺ καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι 
πάντες; 

ETO. ᾿Αλλ: ἔστιν αὕτη ἡ διαφορά, ὦ Σώκρατες, καὶ 
περὶ τούτων. 5 

ΣΩ. Tí δέ; οἱ ϑεοί, ὦ Εὐθύφρον, οὐκ εἴπερ τι 
διαφέρονται, δὶ αὐτὰ ταῦτα διαφέροιντ᾽ ἄν; 

ΕΥ̓Θ. Πολλὴ ἀνάγκη. 
ZQ. Καὶ τῶν θεῶν ἄρα, ὦ γενναῖε Εὐθύφρον, ἄλλοι 

ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ καλὰ καὶ 
αἰσχρὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ κακά. οὐ γὰρ ἄν πον ἐστασίαζον 
ἀλλήλοις, εἰ μὴ περὶ τούτων διεφέροντο" ἦ γάρ; 

ΕΥ̓Θ. Ὀρϑῶς λέγεις.’ 

ΣΏ. Οὐκοῦν ἅπερ καλὰ ἡγοῦνται θκαστοι καὶ ἀγαθὰ 
καὶ δίκαια, ταῦτα καὶ φιλοῦσι, τὰ δὲ ἐναντία τούτων 
μισοῦσιν ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ZQ. Ταὐτὰ δὲ γε, ὡς σὺ φής, οἱ μὲν δίκαια ἡγοῦνται, 

οὗ δὲ ἄδικα᾽ περὶ ἃ καὶ ἀμφισβητοῦντες στασιάξουσί | τε 
καὶ πολεμοῦσιν ἀλλήλοις" ἀρ᾽ οὐχ οὕτως; 

ΕΥ̓Θ. Οὕτως. 
ΣΩ. Ταὐτὰ ἄρα, ὡς ἔοικε, μισεῖταί τε ὑπὸ τῶν ϑεῶν 

καὶ φιλεῖται, καὶ ϑεομισῆ τε καὶ θεοφιλῆ ταῦτ᾽ dv εἴη. 
ETO. Ἔοικεν. 

ΣΩ. Καὶ ὅσια ἄρα καὶ ἀνόσια τὰ αὐτὰ ἂν εἴη, ὦ 
Εὐθύφρον, τούτῳ τῷ λόγῳ. 

ΕΥ͂Θ. Κινδυνεύει. 
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EX. ΣΩ. Οὐκ ἄρα ὃ ἠρόμην ἀπεκρίνω, ὦ ϑαυμά- 
6:6. οὐ γὰρ τοῦτό γε ἠρώτων, ὃ τυγχάνει ταὐτὸν ὃν ὅσιόν 
'τε καὶ ἀνόσιον" ὃ δ᾽ ὧν ϑεοφιλὲς 9, καὶ ϑεομισές ἐστιν, 
eg ἔοικεν. ὥστε, ὦ Εὐθύφρον, ὃ σὺ νῦν ποιεῖς τὸν πα- 
τέρα κολάζων, οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν 
4i προσφιλὲς ποιεῖς, τῷ δὲ Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐρανῷ ἐκχ- 
ϑρόν, καὶ τῷ μὲν Ἡφαίστῳ φίλον, τῇ δὲ Ἥρᾳ ἐχϑρόν" 
καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν ϑεῶν ἕτερος ἑτέρῳ διαφέρεται περὶ 
αὐτοῦ, καὶ ἐκείνοις κατὰ ταὐτά. 

ETO. ᾿Α4λλ᾽ οἷμαι, ὦ Σώκρατες, περί γε τούτον τῶν 
ϑεῶν οὐδένα ἕτεσον ἑτέρῳ διαφέρεσθαι, cg οὐ δεῖ δέτην 
διδόναι ἐκεῖνον, ὃς ὧν ἀδίκως τινὰ ἀποκτείνῃ. 

EQ. τί 6i; ἀνθρώπων, ὦ Εὐθύφρον, ἤδη τινὺς 
ἤκουσας ἀμφισβητοῦντος, ὡς τὸν ἀδίκως ἀποκτείναντα 7] 
ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίκην διδόναι; 

ETO. Οὐδὲν μὲν οὖν παύονται ταῦτ᾽ ἀμφισβητοῦντες 
καὶ ἄλλοθι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ἀδικοῦντες γὰρ 

πάμπολλα, πάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι φεύγοντες τὴν δίκην. 
EQ. 'H καὶ ὁμολογοῦσιν, ὦ Εὐθύφρον, ἀδικεῖν, καὶ 

ὁμολογοῦντες ὅμως οὐ δεῖν φασὶ σφᾶς διδόναι δίκην; 
ΕΥ̓Θ. Οὐδαμῶς τοῦτό γε. 
XQ. Οὐκ ἄρα πᾶν γε ποιοῦσι καὶ λέγουσι. τοῦτο 

γάρ, οἶμαι, οὐ τολμῶσι λέγειν οὐδ᾽ ἀμφισβητεῖν, eg οὐχί, 
εἴπερ ἀδικοῦσί ys, δοτέον δίκην" ἀλλ᾽, οἷμαι, οὔ φασιν 
ἀδικεῖν. 9 γάρ; 

ΕΥ̓Θ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἐκεῖνό γε ἀμφισβητοῦσιν, ὡς οὐ τὸν 
ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἴσως ἀμφισβη- 
τοῦσι, τὸ τίς ἐστιν ὁ ἀδικῶν καὶ τί δρῶν καὶ πότε. 

ΕΥ̓Θ. ᾿4ληϑὴ λέγεις. 
Z9. Οὐκοῦν αὐτά γε ταῦτα καὶ οἱ θεοὶ πεπόνϑασιν, 

εἴπερ στασιάζουσι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὡς ó 

σὸς λόγος, καὶ ol μέν φασιν ἀλλήλους ἀδικεῖν, οἱ δὲ οὔ 
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φασιν; ἐπεὶ ἐκεῖνό γε δήπου, ὦ ϑαυμάσιε , οὐδεὶς οὔτε 
ϑεῶν οὔτε ἀνθρώπων τολμᾷ λέγειν, ὡς οὐ τῷ γε ἀδι- 

κοῦντι δοτέον δίκην. 

ΕΥ̓Θ. Ναί, τοῦτο μὲν ἀληϑὲς λέγεις, ὦ Σώκρατες, 
τὸ κεφάλαιον. 

ΣΏ. 'AU ἕκαστόν γε, οἶμαι, ὦ Εὐθύφρον, τῶν πρα- 
χϑέντων ἀμφισβητοῦσιν ol ἀμφισβητοῦντες, καὶ ἄνϑρωποι 
καὶ ϑεοί, εἴπερ ἀμφισβητοῦσι ϑεοί" πράξεώς τινὸς πέρι 

διαφερόμενοι oi μὲν δικαίως φασὶν αὐτὴν πεπρᾶχϑαι, οἱ 
δὲ ἀδίκως" ἀρ᾽ οὐχ οὕτως; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. . 

X. Z9. Ἴθι viv, ὦ φίλε Εὐθύφρον, δίδαξον καὶ 
. | ἐμέ, ἕνα σοφώτερος γένωμαι, τί σοι τεκμήριόν ἐστιν, εἷς 
πάντες ϑεοὶ ἡγοῦνται ἐχεῖνον ἀδίκως τεθνάναι, ὃς ἂν ϑη- 
τεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, ξυνδεϑεὶς ὑπὸ τοῦ δεσπό- 
του τοῦ ἀποθανόντος, φϑάσῃ τελευτήσας διὰ τὰ δεσμά, 
πρὶν τὸν ξυνδήσαντα παρὰ τῶν ἐξηγητῶν περὶ αὐτοῦ πυ- 
ϑέσϑαι, τί χρὴ ποιεῖν " καὶ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου δὴ ὀρϑῶς 
ἔχει ἐπεξιέναι καὶ ἐπισκήπτεσθαι φόνου τὸν υἱὸν τῷ πα- 
τρί’ ἴϑι, περὶ τούτων πειρῶ τί μοι σαφὲς ἐνδείξασθαι, 
ὡς παντὸς μᾶλλον πάντες ϑεοὶ ἡγοῦνται ὀρϑῶς ἔχειν ταύ- 

την τὴν πρᾶξιν. κἄν μοι ἱκανῶς ἐνδείξῃ, ἐγκωμιάξων σε 
ἐπὶ σοφίᾳ οὐδέποτε᾽ παύσομαι. 

ETO. ᾿Α4λλ᾽ ἵσως ovx ὀλίγον ἔργον ἐστίν, ὦ SxvarHE 
ἐπεὶ πάνυ ys σαφῶς ἔχοιμι ἃ ὧν ἐπιδεῖξαί σοι. 

ΣΩ.. MavOdvo: ὅτι σοι δοκῶ τῶν δικαστῶν δυσμα- 

ϑέστερος εἶναι" ἐπεὶ ἐκείνοις γε ἐνδείξει δῆλον ὅτι, ὡς 
ἄδικιά τέ ἐστι καὶ οἱ ϑεοὶ ἅπαντες τὰ τοιαῦτα μισοῦσιν. 

ETO. ᾿Πάνυ γε σαφῶς, ὦ Σώκρατες, ἐάν πὲρ ἀκού- |- 
ωὡσί γέ μου λέγοντος. 

ΧΙ. 29. "AW ἀκούσονται, ἐάνπερ εὖ δοκῇς λέγειν. 
τόδε δὲ σοῦ ἐνενόησα ἅμα λέγοντος, καὶ πρὸς ἐμαυτὸν 
σχοπῶ᾽ εἰ ὅ τι μάλιστά us Εὐθύφρων διδάξειεν, ὡς ol 

—— 
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ϑεοὶ ἅπαντες τὸν τοιοῦτον θάνατον ἡγοῦνται ἄδικον εἷ- 
ναι, τί μᾶλλον ἐγὼ μεμάθηκα παρ᾽ Εὐθύφρονος, τί xot 
ἐστὶ τὸ ὅσιόν τε καὶ τὸ ἀνόσιον; θεομισὲς μὲν γὰρ τοῦτο 
τὸ ἔργον, ὡς ἔοικεν, slg ἄν. ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ ἐφάνη 
ἄρτι ὠρισμένα τὸ ὅσιον καὶ μή᾽ τὸ γὰρ ϑεομισὲς ὃν καὶ 
᾿ϑεοφιλὲς ἐφάνη. ὥστε τούτου μὲν ἀφίημί σε, ὦ Εὐϑύ- 
φρον, καὶ εἰ βούλει, πάντες αὐτὸ ἡγείσϑωσαν ϑεοὶ ἄδι- 
xov καὶ πάντες μισούντων. ἀλλ᾽ ἄρα τοῦτο νῦν ἐπανορ- 

᾿ϑούμεθα ἐν τῷ λόγφ, ὡς ὃ μὲν ὧν πάντες οἱ θεοὶ μισώ- 
σιν, ἀνόσιόν ἐστιν, ὃ δ᾽ ἂν φιλῶσιν, ὅσιον" ὃ δ᾽ ὧν οἱ 

' μὲν φιλῶσιν, οἱ δὲ μισῶσιν, οὐδέτερα ἢ ἀμφότερα; ἀρ᾽ οὕτω 
᾿ βούλει ἡμῖν ὠρίσϑαι νῦν περὶ τοῦ ὁσίου καὶ τοῦ ἀνοσίου; 

ΕΥΘ. Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Οὐδὲν ἐμέ γε, ὦ Εὐθύφρον, ἀλλὰ σὺ δὴ τὸ 

σὸν σκόπει, εἰ τοῦτο ὑποθέμενος οὕτω ῥᾷστά με διδάξεις 
ὃ ὑπέσχου. 

ETO. ᾿Αλλ ἔγωγε φαίην ἂν τοῦτο εἶναι τὸ ὅσιον, ὃ 
ἂν πάντες οἱ ϑεοὶ φιλῶσι, καὶ τὸ ἐναντίον, ὃ ἂν πάν- 
τες οἱ ϑεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιον. 

Z9. Οὐκοῦν ἐπισκοπῶμεν αὖ τοῦτο, ὦ Εὐθϑύφρον, 
εἰ καλῶς λέγεται; ἢ ἐῶμεν καὶ οὕτως ἡμῶν τε αὐτῶν ἀπο- 
δεχώμεθα καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν μόνον φῇ τίς τι ἔχειν οὕτω, 
ξυγχωροῦντες ἔχειν, ἢ σκεπτέον, τί λέγει ὁ λέγων; 

ΕΥ̓Θ. Σκεπτέον" οἶμαι μέντοι ἔγωγε τοῦτο νυνὶ κα- 
λῶς λέγεσϑαι. 

ΧΙΙ. ΣΩ. Táy, ὦ ᾽γαθέ, βέλτιον εἰσόμεθα. ἐννό- 
| ἤσοψ γὰρ | τὸ τοιόνδε" ἄρα τὸ ὅσιον, ὅτι ὅσιόν ἐστι, φι- 

᾿λεῖται ὑπὸ τῶν ϑεῶν, ἢ ὅτι φιλεῖται, ὅσιόν ἐστιν; 
ΕΥ̓Θ. Οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. '4MV ἐγὼ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι" λέγο- 

μέν τι φερόμενον καὶ φέρον, καὶ ἀγόμενον καὶ ἄγον, καὶ 
ὁρώμενον καὶ ὁρῶν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μανϑάνεις ὅτι 
ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶ καὶ ἡ ἕτερα. 
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ET. "'Eyoyé μοι δοκῶ μανθάνειν. 
ZQ. Οὐκοῦν καὶ φιλούμενόν τί ἐστε, καὶ τούτου ἕτε- 

Qo» τὸ φιλοῦν; 

ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Aéys δή μοι, πότερον τὸ φερόμενον, διότι φέ- 

gerat, φερόμενόν ἐστιν, ἢ δι’ ἄλλο τι; 
ETO. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
ZQ. Kol τὸ ἀγόμενον δή, διότι ἄγεται, καὶ τὸ ὁρώ- 

pevov, διότι ὁρᾶται; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα διότι ὁρώμενόν ἐστι, διὰ τοῦτο ὁρᾶ- 

ται, ἀλλὰ τοὐναντίον διότε ὁρᾶται, διὰ τοῦτο ὁρώμενον" 
οὐδὲ διότι ἀγόμενόν ἐστι, διὰ τοῦτο ἄγεται, ἀλὰ διότι 
ἄγεται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον' οὐδὲ διότι φερόμενον, φέ- 
φεται, ἀλλὰ διότι φέρεται, φερόμενον. ἄρα κατάδηλον, 
ὦ Εὐθύφρον, ὃ βούλομαι λέγειν; βούλομαι δὲ τόδε, ὅτι, 
sl τι γίγνεται ἢ εἴ τι πάσχει vi, οὐχ ὅτι γιγνόμενόν ἐστι, 
γίγνεται, ἀλλ᾽ ὅτι γίγνεται, γιγνόμενόν ἐστιν" οὐδ᾽ ὅτι πά- 
σχον ἐστί, πάσχει, dAX ὅτι πάσχει, πάσχον ἐστίν" ἢ οὐ 

᾿ξυγχωρεῖς οὕτως; 
ETO. ἜἜγωγε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ φιλούμενον 7] γιγνόμενόν τί ἐστιν 

ἢ πάσχον τι ὑπό του; 
ETO. Πάνυ γε. 

Zi. Kol τοῦτο ἄρα οὕτως ἔχει, ὥσπερ τὰ πρότερα" 
οὐχ ὅτι φιλούμενόν ἐστι, φιλεῖται ὑπὸ ὧν φιλεῖται, ἀλλ᾽ 
ὅτι φιλεῖται, φιλούμενον; | 

ET6. ᾿Ανάγκη. 
EQ. Τί δὴ οὖν λέγομεν περὶ τοῦ ὁσίου, ὦ Εὐθύφρον; 

ἄλλο τι φιλεῖται ὑπὸ θεῶν πάντων, ὡς ὁ σὸς λόγος; 
ETO. Ναί. 
ΣΩ. ἦρα διὰ τοῦτο, ὅτι ὅσιόν bu ,7 δι’ ἄλλο τι; 
ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
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ΣΩ. Διότι ἄρα ὅσιόν ἐστι, φιλεῖται, ἀλλ᾿ οὐχ ὅτι 
φιλεῖται, διὰ τοῦτο ὅσιόν ἐστιν; 

ΕΥ̓Θ. Ἔοικεν. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ διότι γε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, φι- 

λούμενόν ἐστι καὶ θεοφιλὲς τὸ θεοφιλές. 
ETO. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα τὸ ϑεοφιλὲς ὅσιόν ἐστιν, ὦ Εὐθύφρον, 

οὐδὲ τὸ ὅσιον θεοφιλές, αἷς σὺ λέγεις, ἀλλ᾽ ἕτερον τοῦτο 
τούτου. 

ΕΥ̓Θ. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες; 

ἄγ ΣΩ. Ὅτι ὁμολογοῦμεν τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο φι- 
λεῖσθαι, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ διότι φιλεῖται, ὅσιον 
εἶναι" ἦ γάρ; 

ETO. Ναί. 

XIH. ΣΏ. Τὸ δέ γε θεοφιλὲς ὅτε φιλεῖται ὑπὸ 
ϑεῶν, αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσϑαι ϑεοφιλὲς εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὅτι ϑεοφιλές, διὰ τοῦτο φιλεῖσθαι. 

ΕΥ̓Θ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. ᾿ 
ZQ. ᾿Αλλ εἴ γε ταὐτὸν ἦν, ὦ φίλε Εὐθύφρον, τὸ 

ϑεοφιλὲς καὶ τὸ ὅσιον, εἰ μὲν διὰ τὸ ὅσιον εἶναι ἐφιλεῖτο 
τὸ ὅσιον, καὶ διὰ τὸ θεοφιλὲς εἶναι  ἐφιλεῖτο ἂν τὸ θεο- 
φιλές " εἰ δὲ διὰ τὸ φιλεῖσθαι ὑπὸ θεῶν τὸ ϑεοφιελὲς 9z- 
οφιλὲς ἦν, καὶ τὸ ὅσιον ὧν διὰ τὸ φιλεῖσϑαι ὅσιον ἦν. 
νῦν δὲ ὁρᾷς, ὅτι ἐναντίως ἔχετον, ὡς παντάπασιν ἑτέρω 

ὄντε ἀλλήλων. τὸ μὲν γάρ, ὅτι φιλεῖται, ἐσεὶν οἷον -φι- 
λεῖσϑαι" τὸ δ᾽ ὅτι ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι, διὰ τοῦτο φιλεῖ- 

, 

; ται. καὶ κινδυνεύεις, ὦ Εὐθύφρον, ἐρωτώμενος τὸ 00:0», 

ῦ τί ποτ᾽ ἔστι, τὴν μὲν οὐσίαν μοι αὐτοῦ οὐ βούλεσϑαι 
δηλῶσαι, πάϑος δέ τι περὶ αὐτοῦ λέγειν, ὅ τι πέπονθε 
τοῦτο τὸ ὅσιον, φιλεῖσϑαι ὑπὸ πάντων ϑεῶν᾽ ὅ τι δὲ Ov, 
οὔπω εἶπες" εἰ οὖν σοι φίλον, μή μὲ ἀποκρύψῃ, ἀλλὰ 
πάλιν εἰπὲ ἐξ ἀρχῆς, τί ποτε ὃν τὸ ὅσιον εἴτε φιλεῖται 
ὑπὸ ϑεῶν, εἴτε ὁτιδὴ πάσχει. οὐ γὰρ περὶ τούτου διοι- 
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σόμεϑα' ἀλλ᾽ simb προϑύμως, τί ἐστι τό τε ὅσιον καὶ τὸ 
ἀνόσιον; 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἔγωγε ὅπως σοι 
εἴπω 0 vod. περιέρχεται γάρ πως ἡμῖν ἀεὶ ὃ ἂν προϑώ- 
μεϑα, καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὕπου ἂν ἱδρυσώμεθϑα αὐτό. 

ΣΩ. Τοῦ ἡμετέρου προγόνου, ὦ Εὐθύφρον, ἔοικεν 
εἶναι Δαιδάλου τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα. καὶ εἰ μὲν αὐτὰ 
ἐγὼ ἔλεγον καὶ ἐτνιϑέμην, ἴσως ἄν us ἐπέσκωπτες, ὡς 

ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἐκείνου ξυγγένειαν τὰ ἐν τοῖς λό- 
γοις ἔργα ἀποδιδράσκει καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου ἄν τις 
αὐτὰ Qu: νῦν δέ, — σαὶ γὰρ αἱ ὑποϑέσεις εἰσίν." ἄλλου 
δή τινος δεῖ σκώμματος. οὐ γὰρ ἐϑέλουσί σοι μένειν, ὡς 
καὶ αὐτῷ σοι δοκεῖ. 

ΕΥ̓Θ. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ σγεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σκώμμα- 
τος, ὦ Σώκρατες, δεῖσθαι τὰ λεγόμενα" τὸ γὰρ περιιέναι 

αὐτοῖς τοῦτο καὶ μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ οὐκ ἐγώ εἰμι᾿ ὃ 
ἐντιϑείς, ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς ὁ 4αίδαλος " ἐπεὶ ἐμοῦ γε 

ἕνεκα ἔμένεν ἂν ταῦτα οὕτως. - 
EQ. Κινδυνεύω ἄρα, ὦ ἑταῖρε, ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς 

δεινότερος γεγονέναι τὴν τέχνην τοσούτῳ, ὅσῳ ὁ μὲν τὰ 
αὐτοῦ μόνα ἐποίει οὐ μένοντα, ἐγὼ δὲ πρὸς τοῖς ἐμαυ- 
τοῦ, ὡς ἔοικε, καὶ τὰ ἀλλότρια. καὶ δῆτα τοῦτό μοι τῆς 
τέχνης ἐστὶ κομψότατον, ὅτι ἄκων εἰμὶ σοφός. ἐβουλόμην 
γὰρ ἄν μοι τοὺς λόγους μένειν καὶ ἀκινήτως ἱδρῦσθαι 
μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ Δαιδάλου σοφίᾳ τὰ Ταντάλου γρήματα 
γενέσϑαι. καὶ τούτων μὲν ἄδην. Ἐπειδὴ δέ μοι δοκεῖς 
σὺ τρυφᾷν, αὐτός σοι ξυμπροϑυμήσομαι δεῖξαι ὅπως ἄν 
μὲ διδάξαις περὶ τοῦ ὁσίου" καὶ μὴ προαποκάμῃς. ἐδὲ yàe | 
εἰ οὐκ ἀναγκαῖόν σοι δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶν τὸ ὅσιον. ᾿ 

ΕΥ̓Θ. Ἔμοιγε. 
Z9. '4Q' οὖν καὶ πᾶν τὸ δίκαιον ὅσιον, ἢ τὸ μὲν 

ὅσιον πᾶν | δίκαιον, τὸ δὲ δίκαιον οὐ πᾶν ὅσιον, ἀλλὰ τὸ 
μὲν αὐτοῦ ὅσιον, τὸ δέ τι καὶ ἄλλο; 

PLATO I. : 2 

12. «. 
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ETO. Οὐχ ἕπομαι, ὦ Σώκρατες, τοῖς λεγομένοις. 
ΣΩ. Kol μὴν νεώτερός γέ μου εἶ οὐκ ἔλαττον ἢ 000 

σοφώτερος" ἀλλ᾽, ὃ λέγω, τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου τῆς σο- 
φίας. ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ξύντεινε σαυτόν" καὶ γὰρ οὐδὲ 

χαλεπὸν κατανοῆσαι ὃ λέγω. λέγω γὰρ δὴ τὸ ἐναντίον ἢ 
ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὁ ποιήσας 

fae. fo 4 hrs, Ζῇνα δὲ τόν θ᾽ ἕρξαντα, xal ὃς τάδε πάντ᾽ 
ἐφύτευσεν, 

Οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν" ἕνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ 
αἰδώς. 

ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ποιητῇ᾽ εἴπω σοι ὅπῃ; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Οὐ δοκεῖ μοι εἶναι, ἵνα δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς" 

πολλοὶ γάρ μοι δοκοῦσι, καὶ νόσους καὶ πενίας καὶ ἄλλα 

πολλὰ τοιαῦτα δεδιότες, δεδιέναι μέν, αἰδεῖσθαι δὲ μηδὲν 
ταῦτα ἃ δεδίασιν. οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ; 

ETO. Πάνυ γε. , 

Z9. '41À ἕνα ys αἰδώς, ἔνϑα καὶ δέος εἶναι" ἐπεὶ 
ἔστιν ὕστις αἰδούμενός τε πρᾶγμα καὶ αἰσχυνόμενος οὐ 
πεφόβηταί τε καὶ δέδοικεν ἅμα δόξαν. πονηρίας;. 

ΕΥ͂Θ. 4Δέδοικε μὲν οὖν. 
ZQ. Οὐκ ἄρ᾽ ὀρϑῶς ἔχει λέγειν ἕνα γὰρ δέος, ἔνϑα 

καὶ αἰδώς, ἀλλ᾽ ἵνα μὲν αἰδώς; ἔνϑα καὶ δέος οὐ μέν- 

τοι ἵνα γε δέος, πανταχοῦ αἰδώς. ἐπὶ πλέον γάρ, οἶμαι, 
δέος αἰδοῦς" μόριον γὰρ αἰδὼς δέους, ὥσπερ ἀριϑμοῦ 
περιττόν, ὥστε οὐχ ἵνα πὲρ ἀριϑμός, ἔνϑα καὶ περιτ- 
τόν, ἵνα δὲ περιττόν, ἔνϑα καὶ ἀριϑμός. ἔπει γάρ που 
νῦν yt; 

ETO. Πάνυ ys.- . 

Z8. Τὸ τοιοῦτον τοίνυν xol ἐκεῖ λέγων ἠρώτων, 
ἄρα ἵνα δίκαιον, ἔνϑα καὶ ὅσιον, ἢ ἵνα μὲν ὅσιον, ἔνϑα 
καὶ δίκαιον, ἕνα δὲ δίκαιον, οὐ πανταχοῦ ὕσιον" μόριον 

γὰρ τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. οὕτω φῶμεν, ἢ ἄλλως σοι δοκεῖ; 
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ETO. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω. φαίνει γάρ μοι ὀρθῶς λέγειν. 
XIV. ΣΩ. “Ὅρα δὴ τὸ μετὰ τοῦτο. εἰ γὰρ μέρος 

τὸ ὅσιον τοῦ δικαίου, δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς ἔοικεν, ἐξευρεῖν 
τὸ ποῖον μέρος ἂν εἴη τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. εἰ μὲν οὖν 
σύ μὲ ἠρώτας τι τῶν νῦν δή, οἷον ποῖον μέρος ἐστὶν 
ἀριϑμοῦ τὸ ἄρτιον καὶ τίς ὧν τυγχάνει οὗτος ὁ ἀριθμός, 
εἶπον ὃν ὅτι ὃς ἂν μὴ σκαληνὸς ἡ dAX ἰσοσκελής᾽ ἢ 
οὐ δοκεῖ σοι; 

ΕὙΘ. ἜΝμοιγε. 
ΣΏ. Πειρῶ δὴ καὶ σὺ ἐμὲ οὕτω διδάξαι, τὸ ποῖον 

μέρος τοῦ δικαίου ὅσιόν ἐστιν, ἕνα καὶ Μελήτῳ λέγωμεν 

μηκέθϑ᾽ ἡμᾶς ἀδιιεῖν μηδ᾽ ἀσεβείας γράφεσϑαι, ὡς ἱκα- 
ψῶς ἤδη παρὰ σοῦ μεμαϑηκότας τά τε εὐσεβῆ καὶ ὅσια 
καὶ τὰ μή. 

ETO. Τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ, d Σώκρατες, τὸ 
μέρος τοῦ δικαίου εἶναι εὐσεβές τε καὶ ὅσιον, τὸ περὶ τὴν 
τῶν ϑεῶν ϑεραπείαν᾽" τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων τὸ 
λοισὸν εἶναι τοῦ δικαίου μέρος. ; 

XV. Z9. Καὶ καλῶς γέ μοι, ὦ Εὐθύφρον, φαίνει 
λέγειν" ἀλλὰ σμικροῦ | τινὸς ἔτι ἐνδεής εἶμι. τὴν γὰρ ϑε- 
ραπείαν οὕπω ξυνίημι ἥντινα ὀνομάξεις" οὐ γάρ πον λέ- 
γεις γε, οἷαί περ καὶ αἱ περὶ τὰ ἄλλα ϑεραπεῖαί εἰσι, 
τοιαύτην καὶ περὶ ϑεούς. λέγομεν γάρ mov -- οἷον φα- 
μέν, ἵππους οὐ πᾶς ἐπίσταται ϑεραπεύειν, ἀλλ᾽ ὁ ἱππι- 

xóg* ἦ γάρ; 
ETO. Πάνυ γε. 

Z9. 'H γάρ που ἱππικὴ ἵππων θεραπεία. - 
ETO. Ναί. 

ΣΩ. Οὐδέ γε κύνας πᾶς ἐπίσταται ϑεραπεύειν, ἀλλ᾽ 
ὁ κυνηγετικός. 

ΕΥ̓Θ. Οὕτως. 
ΣΩ. Ἡ γάρ που κυνηγετικὴ κυνῶν θεραπεία. 

ΕΥ̓Θ. Nal. 

d fnt 

- 
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Z9. 'H δὲ βοηλατικὴ βοῶν. 
ETO. Πάνυ γε. 

ZQ. Ἡ δὲ δὴ ὁσιότης τε καὶ εὐσέβεια ϑεῶν, ὦ Ἐῤ- 
ϑύφρον᾽ οὕτω λέγεις ; 

ETO. "Eyoys. 
Z9. Οὐκοῦν ϑεραπεία ys πᾶσα ταὐτὸν διαπράττε- 

ται, οἷον τοιόνδε᾽ ἐπ’ ἀγαθῷ τινί ἐστι καὶ ὠφελείᾳ τοῦ 
ϑεραπευομένου, ὥσπερ ὁρᾷς δὴ ὅτι οἱ ἵπποι ὑπὸ τῆς 
ἱππικῆς ϑεραπευόμενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους γίγνονται" 
ἢ οὐ δοκοῦσί σοι; 

ETO. ἜἘμοιγε. 
Z4. Kol οἱ κύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς καὶ 

ol βόες ὑπὸ τῆς βοηλατικῆς, καὶ τἄλλα πάντα ὡσαύτως " 
ἢ ἐπὶ βλάβῃ οἴει τοῦ ϑεραπευομένου τὴν ϑεραπείαν εἶναι; 

ETO. Μὰ 4f οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ. ᾿Αλλ: iw ὠφελείᾳ; 
ΕΥ̓Θ. lIlóg δ᾽ οὔ; 

ZQ. 'H οὖν καὶ ἡ ὁσιότης ϑεραπεία οὖσα ϑεῶν ὠφέ- 
λειά τέ ἐστι ϑεῶν καὶ βελτίους τοὺς ϑεοὺς ποιεῖ; καὶ σὺ 

τοῦτο ξυγχωρήσαις ἄν, ὡς ἐπειδών τι ὅσιον ποιῇς, βελ- 
tío τινὰ τῶν ϑεῶν ἀπεργάξει; 

ΕΥ̓Θ. Μὰ 4l οὐκ ἔγωγε. 
ΣΏ. Οὐδὲ γὰρ ἐγώ, ὦ Εὐθύφρον, οἶμαί σε τοῦτο 

λέγειν" πολλοῦ καὶ δέω" ἀλλὰ τούτου δὴ ἕνεκα καὶ ἄνη- 
ρόμην, τίνα ποτὲ λέγοις τὴν ϑεραπείαν τῶν ϑεῶν, οὐχ 
ἡγούμενός σε τοιαύτην λέγειν. 

ETO. Kol ὀρϑῶς γε, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ τοιαύ- 
τὴν λέγω. 

EQ. Εἶεν" ἀλλὰ τίς δὴ ϑεῶν θεραπεία εἴη ἂν ἡ 
ὁσιότης; 

ETO. Ἤνπερ, ὦ Σώκρατες, οἱ δοῦλοι τοὺς δεσπό- 
τας ϑεραπεύουσιν. 

ZQ. ᾿Μανϑάνω: ὑπηρετική τις ἄν, ὡς ἔοικεν, εἴη θεοῖς. ΞΞ 
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ETO. Πάνυ μὲν οὖν. 
XVK ΣΩ. Ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, ἡ ἰατροῖς ὑπηρε- 

τικὴ εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν τυγχάνει οὖσα ὑπηρετική; 
οὐκ εἰς ὑγιείας olt; 

ETO. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Τί δέ; ἡ ναυπηγοῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου 
ἀπεργασίαν ὑπηρετική ἐστιν; 

ETO. Δῆλον ὅτι, ὦ Σώκρατες, εἰς πλοίου. 
ΣΩ. Καὶ ἡ οὐιοδόμοις γέ που εἰς οἰκίας; 
ETO. ΝΝαί. 

ΣΩ. Εἰπὲ δή, ὦ ἄριστε" ἢ δὲ ϑεοῖς ὑπηρετικὴ εἰς 
τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετικὴ ἂν εἴη; δῆλον γὰρ 
ὅτι σὺ οἶσϑα, ἐπειδήπερ τά ys ϑεῖα κάλλιστα φὴς εἰδέ- 
ναι ἀνθρώπων. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἀληϑῆ γε λέγω, ὦ Σώκρατες. 
Z9.  Eini δὴ πρὸς Διός, τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνο τὸ 

πάγκαλον ἔργον ὃ οἱ ϑεοὶ ἀπεργάζονται ἡμῖν ὑπηρέταις 

χρώμενοι; 
ΕΥ̓Θ. Πολλὰ καὶ καλά, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Kol γὰρ | οἱ στρατηγοί, ὦ φίλε: ἀλλ᾽ ὅμως τὸ 

κεφάλαιον αὐτῶν ῥᾳδίως ἂν εἴποις, ὅτι νίκην ἐν τῷ πο- 
λέμῳ ἀπεργάζονται" ῆ οὔ; 

ΕΥ̓Θ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

Z9. Πολλὰ δὲέ y οἶμαι "T καλὰ καὶ oli γεωργοί" 

ἀλλ᾽ ὅμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ἐσὲὶ τῆς ἀπεργασίας 7 ἐκ 

τῆς γῆς τροφή. 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τί δὲ δή; τῶν πολλῶν καὶ καλῶν ἃ οἱ ϑεοὶ 
ἀπεργάξονται, τί τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῆς ἀπεργασίας ; 

ΕὙΘ. Καὶ ὀλίγον σοι πρότερον εἶπον, ὦ Σώκρατες, 
ὅτε πλείονος ἔργου ἐστὶν ἀκριβῶς ταῦτα πάντα ὡς ἔχει 
μαθεῖν" τόδε μέντοι σοι ἁπλῶς λέγω, ὅτι ἐὰν μὲν κεχα- 
ρισμένα τις ἐπίστηται τοῖς θεοῖς λέγειν τε καὶ πράττειν 
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εὐχόμενός τε καὶ ϑύων, ταῦτ᾽ ἔστι τὰ ὅσια, καὶ σώξει τὰ 
τοιαῦτα τούς τε ἰδίους οἴκους καὶ τὰ κοινὰ τῶν πόλεων. 

τὰ δ᾽ ἐναντία τῶν κεχαρισμένων ἀσεβῆ, ἃ δὴ καὶ dva- 
τρέπει ἅπαντα καὶ ἀπόλλυσιν. 

ΧΥΕΙ. ΣΩ. Ἦ πολύ μοι διὰ βραχυτέρων, ὦ Εὐ- 
ϑύφρον, εἰ ἐβούλου, εἶπες ἂν τὸ κεφάλαιον ὧν ἠρώτων. 
ἀλλὰ γὰρ οὐ πρόϑυμός με εἶ διδάξαι" δῆλος sl. καὶ γὰρ 
νῦν ἐπειδὴ im' αὐτῷ ἦσθα, ἀπετράπου" ὃ εἰ ἀπεκρίνω, 
ἱκανῶς ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότητα ἐμεμαϑήκη. νῦν 
δέ — ἀνάγκη γὰρ τὸν ἐρωτῶντα τῷ ἐρωτωμένῳ ἀκολου- 
ϑεῖν, ὅπῃ ὧν ἐκεῖνος ὑπάγῃ" τί δὴ αὖ λέγεις τὸ ὅσιον 

| εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα; οὐχὶ ἐπιστήμην τινὰ τοῦ ϑύειν 
, τε καὶ εὔχεσθαι; 

ΕΥ̓Θ. "Eyoy:. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ ϑύειν δωρεῖσϑαί ἐστι τοῖς θεοῖς, τὸ 

δ᾽ εὔχεσθαι αἰτεῖν τοὺς ϑεούς; 
ΕΥ̓Θ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες. 

ι Z9. Ἐπιστήμη ἄρα αἰτήσεως καὶ δόσεως ϑεοῖς ἡ 
ὁσιότης ἂν εἴη, ἐκ τούτου τοῦ λόγον. 

᾿ς ETO. Πάνυ καλῶς, ὦ Σώκρατες, ξυνῆκας O0 εἶπον. 
ΣΏ. Ἐπιθυμητὴς γάρ εἰμι, ὦ φίλε, τῆς σῆς σοφίας 

καὶ προσέχω τὸν νοῦν αὐτῇ, ὥστε οὐ χαμαὶ πεσεῖται ὅ 
τι ἂν εἴπῃς. ἀλλά μοι λέξον, τίς αὕτη ἡ ὑπηρεσία ἐστὶ 
τοῖς θεοῖς; αἰτεῖν τε φὴς σαυτοῦ καὶ διδόναι ἐκείνοις ; 

ΕΥΘ. "Eyoys. 

XVII Z9. '49 οὖν οὐ τὸ ὀρθῶς αἰτεῖν dy εἴη, 
ὧν δεόμεθα παρ᾽ ἐκείνων, ταῦτα αὐτοὺς αἰτεῖν; 

ETO. ᾿Αλλὰ τί; 

.. Z9. Kal αὖ τὸ διδόναι ὀρθῶς, ὧν ἐκεῖνοι τυγχά- 
ψουσι δεόμενοι παρ᾽ ἡμῶν, ταῦτα ἐκείνοις αὖ ἀντιδωρεῖ- 

σϑαι; οὐ γάρ που τεχνικόν γ᾽ ἂν εἴη δωροφορεῖν διδόντα 
τῷ ταῦτα ὧν οὐδὲν δεῖται. 

ΕΥ̓Θ. ᾿4ληϑῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
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XQ. Ἐμπορικὴ ἄρα τις dv εἴη, ὦ Εὐθύφρον, τέχνη 
ἡ ὁσιότης ϑεοῖς καὶ ἀνθρώποις παρ᾽ ἀλλήλων. 

ETO. Ἐμπορική, εἰ οὕτως ἥδιόν σοι ὀνομάζξειν. 
ΣΩ. ᾿᾽4λλ: οὐδὲν ἥδιον ἔμοιγε, εἰ μὴ τυγχάνει ἀληϑὲς 

ὄν. φράσον δέ μοι, τίς ἡ ὠφέλεια τοῖς ϑεοῖς τυγχάνει 
οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν; ἃ μὲν 
γὰρ διδόασι, παντὶ δῆλον" οὐδὲν γὰρ ἡμῖν ἐστὶν ἀγαθὸν 
| ὅ τι ἂν μὴ ἐκεῖνοι δῶσιν" ἃ δὲ παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσι, 
τί ὠφελοῦνται; ἢ τοσοῦτον αὐτῶν πλεονεκτοῦμεν κατὰ 
τὴν ἐμπορίαν, ὥστε πάντα τἀγαθὰ παρ᾽ αὐτῶν λαμβά- 
ψομεν, ἐκεῖνοι δὲ παρ᾽ ἡμῶν οὐδέν; 

ΕΥΘ. "AA οἴει, ὦ Σώκρατες, τοὺς θεοὺς οὐφελεῖ- 

σϑαι ἀπὸ τούτων ἃ παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν; 
EQ. ᾿Αλλὰ τί δήποτ᾽ dv» εἴη ταῦτα, ὦ Εὐθύφρον, 

τὰ παρ᾽ ἡμῶν δῶρα τοῖς ϑεοῖς; 
ETO. Τί δ᾽ οἴει ἄλλο 7 τιμή τε καὶ γέρα καὶ ὅπερ 

ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, χάρις ; 
ΣΩ. ΚΜΚεχαρισμένον ἄρα ἐστίν, ὦ Εὐϑύφρον, τὸ 

ὅσιον, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὠφέλιμον οὐδὲ φίλον τοῖς ϑεοῖς ; 
ETO. Οἷμαι ἔγωγε πάντων γε μάλιστα φίλον. 

--- 

"- , Z9. Τοῦτο ἄρ᾽ ἐστὶν αὖ, dg ἔοικε, τὸ ὅσιον, tÓ : 
τοῖς θεοῖς φίλον. 

ETO0. Μάλιστά γε. 
XEX. ΣΩ. Θαυμάσει οὖν ταῦτα λέγων, ἐών σοι οἱ 

λόγοι φαίνωνται μὴ μένοντες ἀλλὰ βαδίξοντες, καὶ ἐμὲ 
αἰτιάσει τὸν Δαίδαλον βαδίξοντας αὐτοὺς ποιεῖν, αὐτὸς 
ὧν πολύ γε τεχνικώτερος τοῦ “Ζαιδάλου καὶ κύκλῳ περιι- 

όντας ποιῶν; 7] οὐκ αἰσθάνει ὅτι ὁ λόγος ἡμῖν περιελθὼν 
πάλιν εἷς ταὐτὸν ἥκει; μέμνησαι γάρ που ὅτι ἐν τῷ ἔμ- 
προσϑὲν τό τε ὅσιον καὶ τὸ ϑεοφιλὲς οὐ ταὐτὸν ἡμῖν 
ἐφάνη, ἀλλ᾽ ἕτερα ἀλλήλων" ἢ οὐδὲ μέμνησαι; 

ETO. "Eyoy:. : 
Z8. Νῦν οὖν οὐκ ἐννοεῖς ὅτι τὸ τοῖς θεοῖς φίλον 
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φὴς ὅσιον εἶναι; τοῦτο δ᾽ ἄλλα τι ἢ ϑεοφιλὲς γίγνεται; 
ἢ οὔ; 

ETO. Πανυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ ἄρτι οὐ καλῶς ὡμολογοῦμεν, ἢ εἶ 
τότε καλῶς, νῦν οὐκ ὀρθῶς τιϑέμεθα. 

ΕΥ̓Θ. ἜΒοικεν. 
XX. Z9. Ἐξ ἀρχῆς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον, τί 

ἐστι τὸ ὅσιον" οἷς ἐγώ, πρὶν ἂν μάϑω, ἑκὼν εἶναι οὐκ 
ἀποδειλιώάσω. ἀλλὰ μή μὲ ἀτιμάσῃς, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ 
προσέχων τὸν νοῦν ὅ τι μάλιστα νῦν εἰπὲ τὴν ἀλήϑειαν. 
οἶσϑα γάρ, εἴπερ τις ἄλλος ἀνθρώπων, καὶ οὐκ ἀφετέος 
εἶ, ὥσπερ ὁ Πρωτεύς, πρὶν ἂν εἴπῃς. εἰ γὰρ μὴ ἤδησϑα 
σαφῶς τό τε ὅσιον καὶ τὸ ὠνόσιον, οὐκ ἔστιν ὕπως ἄν 

gp τε ἐπεχείρησας ὑπὲρ ἀνδρὸς ϑητὸς ἄνδρα πρεσβύτην 

ἐν 469... πατέρα διωκάϑειν φόνου, ἀλλὰ καὶ τοὺς ϑεοὺς ἂν ἔδεισας 
Boos. Sf p. παρακινδυνεύειν, μὴ ovx ὀρθῶς αὐτὸ ποιήσοις, καὶ τοὺς 
po^. ἀνθρώπους ἠσχύνϑης. νῦν δὲ εὖ oló ὅτι σαφῶς olt εἰ- 

δέναι τό τε ὅσιον καὶ μή. εἰπὲ οὖν, ὦ βέλτιστε Εὐθύφρον, 
καὶ μὴ ἀποχρύψῃ ὅ τι αὐτὸ ἡγεῖ. 

ΕΥ̓Θ. Ἐἰσαῦϑις τοίνυν, ὦ Σώκρατες" νῦν γὰρ σπεύδω 

ποι, καί μοι ὥρα ἀπιέναι. 
ΣΩ. Οἷα ποιεῖς, ᾧ ἑταῖρε! ἀπ᾿ ἐλπίδος μὲ καταβα- 

λὼν μεγάλης ἀπέρχει, ἣν εἶχον, ες παρὰ σοῦ μαϑὼν τά 
τε ὅσια καὶ μὴ καὶ τῆς πρὸς Μέλητον γραφῆς ἀπαλλάξο- 
μαι, ἐνδειξάμενος ἐκείνῳ ὅτι σοφὸς ἤδη παρ᾽ Εὐϑύφρο- 
vog | τὰ ϑεῖα γέγονα καὶ ὅτι οὐκέτι ὑπ᾽ ἀγνοίας αὐτοσχε- 
διάξω οὐδὲ καινοτομῶ περὶ αὐτά, καὶ δὴ καὶ τὰν ἄλλον 
βίον ὅτι ἄμεινον βιωσοίμην. 

— — MA, «-....-..ὕ 
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K.."O τι uiv ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿4θηναῖοι, πεπόνθατε 
ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα" ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς 
ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαϑόμην᾽ οὕτω πιθανῶς 
ἔλεγον. καί τοε ἀληϑές γε, dg ἕπος εἰπεῖν, οὐδὲν εἰρή- 
κασι. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἕν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν 
ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς γρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖ- 
σθαι, μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηϑῆτε, cg δεινοῦ ὄντος λέγειν. 
τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι, ὅτι αὐτίκα ὑπ ἐμοῦ ἐξελεγχϑή- 
σονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς 
λέγειν, τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, 
εἰ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν τἀληθῆ λέ- 

γοντα" εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν Éyoye,, on Ire 
οὐ κατὰ τούτους εἶναι δήτωφ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ 3.03 de cor, 
λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληϑὲς εἰρήκασιν " ὑμεῖς δ᾽ ἐμοῦγαφα: 7e E) 
ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὐ μέντοι μὰ Ai, ὦ 
ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ οἱ 
τούτων, ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν, οὐδὲ κεκοσμημένους, 
ἄλλ᾽ ἀκούσεσθε εὐκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι" 
πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω, καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσ- 
δοκησάτω ἄλλως" οὐδὲ γὰρ ὧν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, 
τῇδε τῇ ἡλικίᾳ, ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς 
ὑμᾶς εἰσιέναι. καὶ μέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
τοῦτο ὑμῶν δέομαι καὶ παρίεμαι" ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων 
ἀκούητέ μον ἀπολογουμένου, δ’ ὥνπερ εἴωθα λέγειν καὶ 

μῷ τὸ σ᾽ K'x- 

eio 

407. 
ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν, ἵνα ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, γ καὶ dro 
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καὶ ἄλλοθι, μήτε ϑαυμάξειν μήτε ϑορυβεῖν τούτου ἕνεκα. 
ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέ- 
βηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα" ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω 

τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ οὖν ἂν εἰ τῷ ὄντι ξένος 
ἐτύγχανον ὦν, ξυνεγιγνώσκετε δήπου ἄν μοι, εἰ ἐν ἐκείνῃ 
τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ ἔλεγον ἐν | οἷσπερ ἐτεϑράμμην, 
καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γ᾽ ἐμοὶ 
δοκῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾷν -- ἴσως μὲν γὰρ 
χείρων, ἴσως δὲ βελτίων Qv εἴη — , αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν 
καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ μή" 

δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, δήτορος δὲ τἀληϑῆ λέγειν. 
ΕἸ. Πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἶμι ἀπολογήσασθαι, ὦ 

ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου ψευδῆ κατηγορη- 
μένα καὶ τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ 
ὕστερα xol τοὺς ὑστέρου. Ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι 
γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς, καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν 
ἀληϑὲς λέγοντες" oUg ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι ἢ τοὺς ἀμφὶ 

Ἄνυτον, καίπερ ὄντας καὶ τούτους δεινούς. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι 
δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, oi ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων 
παραλαμβάνοντες ἔπειϑόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ μᾶλλον 

οὐδὲν ἀληϑές, ὡς ἔστι τις Σωκράτης, σοφὸς ἀνήρ, τά 
τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἀνεζητη- 
κὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν. οὗτοι, ὦ ἄν- 
ὃρες ᾿Αϑηναῖοι, ol ταύτην τὴν φήμην κατασχεδάσαντες, 
ol δεινοί εἰσί μου κατήγοφοι' οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται 
τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν. ἔπειτά εἰσιν 

οὗτοι ol κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν γρόνον ἤδη κατη- 
γορηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς 

ὑμᾶς, ἐν ἡ dv μάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖδες ὄντες, ἔνιοι 

ὑμῶν καὶ μειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήμην κατηγοροῦντες 
ἀπολογουμένου οὐδενός. ὃ δὲ πάντων ἀλογώτατον, ὅτι 

οὐδὲ τὰ ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν 
εἴ vig κωμῳδοποιὸς τυγχάνει ὦν. ὅσοι δὲ φϑόνῳ καὶ δια- 
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βολῇ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειϑον, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι 
ἄλλους πείθοντες, οὗτοι πάντες ἀἁπορώτατοϊ εἰσιν" οὐδὲ 
γὰρ ἀναβιβάσασϑαι οἷόν τ᾿ ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυθοῖ οὐδ᾽ 
ἐλέγξαι οὐδένα, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥσπερ σκιαμαχεῖν 
ἀπολογούμενόν τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου. 
᾿Αξιώσατε οὖν καὶ ὑμεῖς, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, διττούς μου 
τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν τοὺς ἄρτι κατη- 
γορήσαντας, ἑτέρους δὲ τοὺς πάλαι, ovg ἐγὼ λέγω. καὶ 
οἰήϑητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν με ἀπολογήσασθαι" 
καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείνων πρότερον ἠκούσατε “κατηγορούντων, 
καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τῶνδε τῶν ὕστερον. 

Εἶεν - ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, καὶ ἐπιχει- 
ρητέον | ὑμῶν ἐξελέσθαι τὴν διαβολήν, ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ 
χρόνῳ ἔσχετε, ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. βουλοίμην 
μὲν οὖν ἂν τοῦτο οὕτω γενέσθαι, εἴ τι ἄμεινον καὶ ὑμῖν 
καὶ ἐμοί, καὶ πλέον τί με ποιῆσαι ἀπολογούμενον. elit δα. 2 

δὲ αὐτὸ χαλεπὸν ἡ» εἶναι , καὶ οὐ πάνυ με λανϑάνει ulis ^ 
ἐστιν. ὅμως τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον, τῷ δὲ 
νόμῳ πειστέον καὶ ἐπολογητέον. 

JEN. ἀναλάβωμεν οὖν ἐξ ἀρχῆς, τίς ἡ κατηγορία 
ἐστίν, ἐξ ἧς ἡ ἐμὴ διαβολὴ γέγονεν, ἡ δὴ καὶ πιστεύων 
Μέλητός μὲ ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταύτην. Εἶεν" τί δὴ 
λέγοντερ διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες; ὥσπερ οὖν κατηγόρων 
τὴν ἀντωμοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν. Σωκράτης cae ἘΠῚ 

ἀδικεὶ καὶ περιεργάξεται ξητῶν τά τε ὑπὸ 
γῆς καὶ οὐράνια, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω 

ποιῶν, καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων. Τοι- 

αὕτη τίς ἐστι" ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν τῇ ᾿4ρι- 
σεοφάνους κωμῳδίᾳ, Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ περιφερόμενον, 

φάσκονταά τε ἀεροβατεῖν καὶ ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν 
φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν πέρ όσα Δ αι 
ἐπαΐω. καὶ ovy ὡς ἀτιμάξων λέγω τὴν τοιαύτην ἐπιστήξχε,»». Vig. γιῖ7εε 
μην, εἶ τις περὶ τῶν τοιούτων σοφός ἐστι. μή πῶς ἐγὼ 7$. 
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ὑπὸ Μελήτου τοσαύτας δίκας φύγοιμι!! ἀλλὰ yog ἐμοὶ τού- 
των, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, οὐδὲν μέτεστι. μάρτυρας δ᾽ 
αὐτοὺς ὑμῶν τοὺς πολλοὺς παρέχομαι, καὶ ἀξιῶ ὑμᾶς 
ἀλλήλους διδάσκειν τε καὶ φράζειν, ὅσοι ἐμοῦ πώποτε 
ἀκηκόατε διαλεγομένου" πολλοὶ δὲ ὑμῶν οἱ τοιοῦτοί εἶσι. 
φράζξετε οὖν ἀλλήλοις, εἰ πώποτε ἢ σμικρὸν ἢ μέγα ἤκουσέ 
τις ὑμῶν ἐμοῦ περὶ τῶν τοιούτων διαλεγομένου καὶ ἐκ 

τούτου γνώσεσθε ὅτι τοιαῦτ᾽ ἐστὶ καὶ τάλλα περὶ ἐμοῦ 
ἃ οἱ πολλοὶ λέγουσιν. 

ΕΝ. à γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν, οὐδέ y εἴ 
τινος ἀκηκόατε ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους 
καὶ χρήματα πράττομαι, | οὐδὲ τοῦτο ἀληϑές . ἐπεὶ καὶ 

τοῦτό γέ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός v εἴη παι- 
δεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας τε ὁ Δεοντῖνος καὶ 
Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕκα-. 
στος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ᾽ ἐστὶν ἰὼν εἰς ἑκάστην τῶν πό- 
Asov τοὺς νέους, olg ἔξεσει τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα 
ξυνεῖναι ᾧ ἂν βούλωνται, τούτους πείϑουσι τὰς ἐκείνων 

T μού Ι ἀπολιπόντας σφίσι ξυνεῖναι χρήματα διδόντας 

p χάριν προσειδέναι. ἐπεὶ καὶ ἄλλος ἀνήρ ἐστι Πάριος 
A ivodas σοφός, ὃν ἐγὼ ἠσθόμην ἐπιδημοῦντα " ἔτυχον γὰρ 

προσελθὼν ἀνδρὶ ὃς τετέλεκε χρήματα σοφισταῖς πλείω 

ἢ ξύμπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου. τοῦτον 

οὖν ἀνηρόμην -- ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύω υἱέε — Ὦ Καλ- 
Ma, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ μέν σου τὼ υἱέε πώλω ἢ μόσχω ἐγε- 
νέσϑην, εἴχομεν ὧν αὐτοῖν ἐπιστάτην λαβεῖν καὶ μισϑώ- 
σασϑαι, ὃς ἔμελλεν αὐτὼ πκαλώ᾽ τε κἀγαθὼ ποιήσειν τὴν 
προσήκουσαν ἀρετήν ἦν δ᾽ ὧν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις 
ἢ τῶν γεωργικῶν" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀνθρώπω ἐστόν, τίνα 
αὐτοῖν ἐν νῷ ἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν ; τίς τῆς τοιαύτης 
ἀρετῆς, τῆς ἀνθρωπίνης vs καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήμων 
ἐστίν ; οἶμαι γάρ σε ἐσκέφϑαι διὰ τὴν τῶν υἱέων κτῆσιν, 
ἔστι τις, ἔφην ἐγώ, 7 οὔ; Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὅς. Τίς, ἦν 
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δ᾽ ἐγώ, καὶ ποδαπός; xol πόσου διδάσκει; Εὔηνος, ἔφη, 
οὖ Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνῶν. Καὶ ἐγὼ τὸν Evg- 

vov ἐμακάρισα, εἰ ὡς ἀληθῶς ἔχει ταύτην τὴν τέχνην καὶ 
οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει. ἔγωγ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνό- ἘΞ 
μὴν τε καὶ ἡβρυνόμην ἄν, εἰ ἠπιστάμην ταῦτα" ἀλλ᾽ οὐ 
γὰρ ἐπίσταμαι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι. : 

W. Ὑπολάβοι dv οὖν τις ὑμῶν ἴσως, 4AX, ὦ Σώ- 
πκρατες, τὸ σὸν τί ἐστι πρᾶγμα; πόϑεν αἱ διαβολαί σοι 

αὗται γεγόνασιν ; οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε, οὐδὲν τῶν ἄλ- 
λων περιττότερον πραγματευομένου, ἔπειτα τοσαύτη φή- 
μη τε καὶ λόγος γέγονεν, εἰ μή τι ἔπραττες ἀλλοῖον ἢ οἱ 
πολλοί. λέγε οὖν ἡμῖν, τί ἐστιν, ἵνα μὴ ἡμεῖς περὶ σοῦ 

αὐτοσγεδιάξωμεν. Ταυτί μοι δοκεῖ δίκαια λέγειν ὁ λέγων, 
κἀγὼ ὑμῖν πειράσομαι ἀποδεῖξαι, τί ποτ᾽ ἔστι τοῦτο ὃ 
ἐμοὶ πεποίηχε τό τε ὄνομα καὶ τὴν διαβολήν. ἀκούετε δή. amare c" 
καὶ ἴσως μὲν δόξω τισὶν ὑμῶν παίζειν, εὖ μέντοι ἴστε Y odi 
πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ. Ἐγὼ ydQ, ὦ ἄνδρες 407- 
ναῖοι, δι’ οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ διὰ σοφίαν τινὰ τοῦτο τὸ ὄνομα 
ἔσχηκα. ποίαν δὴ σοφίαν ταύτην ; ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀν- 
ϑρωπίνη σοφία. τῷ ὄντι γὰρ κινδυνεύω ταύτην εἶναι σο- 
φός οὗτοι δὲ τάχ᾽ ἄν, οὖς ἄρτι ἔλεγον, μείξω τινὰ ἢ 
κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, ἢ οὐκ ἔχω τί λέγω" 
οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι, ἀλλ᾽ ὅστις φησὶ ψεύ- 
δεταί τε καὶ ἐπὶ διαβολῇ. τῇ ἐμῇ λέγει. καί “μοι, ὦ ἄν- 
δρες ᾿Αϑηναῖοι, μὴ ϑορυβήσητε, μηδὲ ἂν δόξω τι ὑμῖν, Palo 
μέγα λέγειν" ov γὰρ ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον, ὃν dv λέγω, 4 eom. o f 

ἀλλ᾽ εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν τὸν λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐμῆς, fepe E 
εἰ δή τίς ἐστι σοφία καὶ ofa, μάρτυρα ὑμῖν παρέξομαι“. 4-7 
τὸν θεὸν τὸν iv Ζελφοῖς. Χαιρεφῶντα γὰρ ἴστε zov. oo- DAS ent ἊΝ 
τος | ἐμός τε ἑταῖρος ἦν ἐκ νέου, xol ὑμῶν τῷ nii eee ro ἃ r^v 
ἑταῖρός ve καὶ ξυνέφυγε τὴν φυγὴν ταύτην καὶ us0" ὑμῶν Σ Σ 
κατῆλθε. καὶ ἴστε δὴ οἷος ἦν Χαιρεφῶν, dg σφοδρὸς ᾿ 
ἐφ᾽ ὅ τι ὁρμήσειε. καὶ δή ποτε καὶ εἰς Δελφοὺς ἐλϑὼν 
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ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασθαι, — καί, ὅπερ λέγω, μὴ 
ϑορυβεῖτε, c ἄνδρες. ἤρετο γὰρ δή, εἴ τις ἐμοῦ εἴη 

χ. og I, 31 σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυϑία μηδένα σοφώτερον εἷ- 

Met: Jr. Dod. v. 901. καὶ τούτων πέρι ὁ ἀδελφὸς ὑμῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρ- 
(44. . τυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύτηκεν. 
᾿ονφλ εάν WE. Σκέψασθε δὲ ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω" μέλλω γὰρ 

ὑμᾶς διδάξειν, ὅϑεν μοι ἡ διαβολὴ γέγονε. ταῦτα γὰρ 
ἐγὼ ἀκούσας ἐνεϑυμούμην οὑτωσί, Τί ποτε λέγει ὁ ϑεός,. 
καὶ τί ποτε αἰνίττεται; ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμι- 
κρὸν ξύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὦν τί οὖν ποτὲ λέγει φάσκων 
ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ γὰρ δήπου ψεύδεταί ys: οὐ γὰρ 
ϑέμις αὐτῷ... καὶ πολὺν μὲν χρόνον ἠπόρουν, τί ποτε λέγει, ᾿ 
ἔπειτα μόγις πάνυ ἐπὶ ζήτησιν αὐτοῦ τοιαύτην τινὰ ἐτρα- 
πόμην. ἦλθον ἐπί τινα τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι, og 
ἐνταῦϑα, εἴ πέρ που, ἐλέγξων τὸ μαντεῖον καὶ ἀποφανῶν 
τῷ χρησμῷ ὅτι Οὑτοσὶ ἐμοῦ σοφώτερός ἐστι, σὺ δ᾽ ἐμὲ 
ἔφησϑα. διασκοπῶν οὖν τοῦτον -- ὀνόματι γὰρ οὐδὲν 
δέομαι λέγειν, ἦν δέ τις τῶν πολιτικῶν, πρὸς ὃν ἐγὼ 
σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαϑον, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι — καὶ 

διαλεγόμενος αὐτῷ, ἔδοξέ μοι οὗτος ὁ ἀνὴρ δοκεῖν μὲν 

εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα 
ἑαυτῷ, εἶναι δ᾽ οὔ. κἄπειτα ἐπειρώμην αὐτῷ δεικνύναι, 
ὅτι οἴοιτο μὲν εἶναι σοφός, εἴη δ᾽ ov. ἐντεῦϑεν οὖν τούτῳ 
τε ἀπηχϑόμην καὶ πολλοῖς τῶν παρόντων. πρὸς ἐμαυτὸν 
δ᾽ οὖν ἀπιὼν ἐλογιξόμην ὅτι Τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐγὼ σοφώτερός εἶμι" κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος 
οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι, ἀλλ᾽ οὗτος μὲν οἴεταί τι 
εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, οὐδὲ 
οἴομαι. ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σο- 
φώτερος εἶναι, ὅτε ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι. ἐν- 
τεῦϑεν im ἄλλον qa. τῶν ἐκείνου δοκούντων σοφωτέρων 
εἶναι, καί μοι ταὐτὰ ταῦτα ἔδοξε" καὶ ἐνταῦϑα κἀκείνῳ 
καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀπηχϑόμην. 
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VIL Μετὰ ταῦτ᾽ ovv ἤδη ἐφεξῆς ἦα, αἰσθανόμενος 
μὲν καὶ λυπούμενος καὶ δεδιὼς ὅτε ἀπηχϑανόμην, ὅμως 
δὲ ἀναγκαῖον ἐδόκει εἶναι τὸ τοῦ ϑεοῦ περὶ πλείστου ποι- 
εἴσϑαι" Prov ovv, σχοποῦντι τὸν γρησμὸν τί λέγει, ἐπὶ 
ἅπαντας τούς τι δοκοῦντας εἰδέναι. καὶ νὴ τὸν κύνα, 746π:9:»ᾳ 2,5 

ὦ ἄνδρες  ᾿4ϑηναῖοι, -- δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς ταἀληϑῆ᾽ λέ- 
γεῖν — ἦ μὴν ἐγὼ ἔπαϑόν τι τοιοῦτον. οἱ μὲν μάλιστα 
εὐδοκιμοῦντες ἔδοξάν μοι ὀλίγου δεῖν τοῦ πλείστου ἐν- 

δεεῖς εἶναι ξητοῦντι κατὰ τὸν ϑεόν, ἄλλοι δὲ δοκοῦντες 

φαυλότεροι ἐπιεικέστεροι εἶναι ἄνδρες πρὸς τὸ φρονίμως 
ἔχειν. δεῖ δὴ ὑμῖν τὴν ἐμὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι, ὥσπερ πό- 
vovg τινὰς πονοῦντος, ἵνα μοι καὶ ἀνέλεγκτος ἡ μαντεία 
γένοιτο. Μετὰ γὰρ τοὺς πολιτικοὺς ga ἐπὶ τοὺς ποιη- 

τὰς τούς τε τῶν τραγῳδιῶν καὶ τοὺς τῶν διϑυράμβων 

καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἐνταῦϑα ἐπὶ αὐτοφώρῳ καταληψό- 
μενος ἐμαυτὸν ἀμαϑέστερον ἐκείνων ὄντα. ἀναλαμβάνων 
οὖν αὐτῶν τὰ ποιήμῳτο,, ἃ μοι ἐδόκει μάλιστα πεπραγμα- 
τεῦσϑαι αὐτοῖς, διηρώτων ἂν αὐτοὺς τί λέγοιεν, ἵν᾽ ἅμα 
τι καὶ μανθάνοιμε παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνομαι οὖν ὑμῖν εἰ- 
πεῖν, ὦ ἄνδρες, τἀληθῆ ὅμως δὲ ῥητέον. ὡς ἔπος γὰρ 
εἰπεῖν ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες οἱ παρόντες ἂν βέλτιον ἔλε- 

γον περὶ ὧν αὐτοὶ ἐπεποιήκεσαν. ἔγνων οὖν καὶ περὶ τῶν 
ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν ἃ ποιοῖεν, 
ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάξοντες, ὥσπερ οἱ ϑεομάντεις 

καὶ ol χρησμῳδοί" καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ 
καλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. τοιοῦτόν τί μοι ἐφάνη- 

σαν πάϑος καὶ οἱ ποιηταὶ πεπονϑότες. καὶ ἅμα ἠσϑόμην 
αὐτῶν διὰ τὴν ποίησιν οἰομένων καὶ τάλλα σοφωτάτων 
εἶναι ἀνθρώπων, ἃ οὐκ ἦσαν. ἀπῇα οὖν καὶ “ἐντεῦϑεν, 
τῷ αὐτῷ οἰόμενος περιγεγονέναι, ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν. 

ΨΕΙΙ. ὙΤελευτῶν οὖν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ἦα" ἐμαυ- 

τῷ γὰρ ξυνήδειν αὐδὲν ἐπισταμένῳ, αἷς ἔπος εἰπεῖν, τού- 
τους δέ γ᾽ ἤδειν ὅτι εὐὑρήσοιμι πολλὰ καὶ καλὰ ἐπισταμέ- 

PLATO I. 3 

. «à Á 4. 

eden. . 5 4 3, €. 
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vovg. καὶ τούτου μὲν ovx ἐψεύσθην, ἀλλ᾽ ἠπίσταντο ἃ 
ἐγὼ οὐκ ἠπιστάμην καί μου ταύτῃ σοφώτεροι ἦσαν. ἀλλ᾽, 
ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ταὐτόν μοι ἔδοξαν ἔχειν ἁμάρτημα, 
ὅπερ καὶ ol ποιηταί, καὶ οἱ ἀγαθοὶ δημιουργοί" διὰ τὸ 
τὴν τέχνην καλῶς ἐξεργάξεσϑαι ἕκαστος ἠξίου καὶ τἄλλα 
τὰ μέγιστα σοφώτατος εἶναι, καὶ αὐτῶν αὕτη ἡ πλημμέ- 
λεια ἐκείνην τὴν σοφίαν ἀπέκρυπτεν". ὥστ᾽ ἐμὲ ἐμαυτὸν 
ὠνερωτᾷν ὑπὲρ τοῦ χρησμοῦ, πότερα δεξαίμην ἂν οὕτως 
ὥσπερ ἔχω ἔχειν, μήτε τι σοφὸς ὧν τὴν ἐκείνων σοφίαν 
μήτε ἀμαϑὴς τὴν ἀμαϑίαν, ἢ ἀμφότερα ἃ ἐκεῖνοι ἔχου- 
σιν ἔχειν. ἀπεκρινάμην οὖν ἐμαυτῷ καὶ τῷ χρησμῷ, Ori 
μοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. 

ΕΧ. Ἐκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 
ναῖοι, πολλαὶ μὲν ἀπέχϑειαί μοι! γεγόνασι καὶ οἷαι χαλε- 
πώταται καὶ βαρύταται, ὥστε πολλὰς διαβολὰς ἀπ᾽ αὖ- 
τῶν γεγονέναι, ὄνομα δὲ τοῦτο λέγεσϑαι, σοφὸς εἶναι. 
οἴονται γάρ μὲ ἑκάστοτε οἱ παρόντες ταῦτα αὐτὸν εἶναι 
σοφόν, ἃ ἂν ἄλλον ἐξελέγξω " τὸ δὲ κενδυνεύει, ὦ ἄνδρες, 
τῷ ὄντι ὁ ϑεὸς σοφὸς εἶναι, καὶ ἐν τῷ χρησμῷ τούτῳ 

T P φίοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία 

2 Ze. fut νι. ἐστὶ καὶ οὐδενός" καὶ φαίνεται τοῦτ᾽ οὐ λέγειν τὸν Σω- 
Dana χε. Με κράτη, προσκεχρῆσθαι δὲ τῷ ἐμῷ ὀνόματι , ἐμὲ παρά- 

δειγμα ποιούμενος, ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι ὅτε Οὗτος ὑμῶν, 

ὦ ἄνϑρωποι, σοφώτατός ἐστιν, ὅστις ὥσπερ Σωκράτης 
ἔγνωκεν ὅτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληϑείᾳ πρὸς σοφίαν. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν περιιὼν ξητῶ καὶ ἐρευνῶ 
κατὰ τὸν θεόν, καὶ τῶν ἀστῶν καὶ τῶν ξένων ἄν τινα 
οἴωμαι σοφὸν εἶναι" καὶ ἐπειδάν μοι μὴ δοκῇ, τῷ ϑεῷ 
βοηϑῶν ἐνδείκνυμαι ὅτι οὐκ ἔστι σοφός. καὶ ὑπὸ ταύ- 
της τῆς ἀσχολίας οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως πρᾶξαί μοι 
σχολὴ γέγονεν ἄξιον λόγου οὔτε τῶν οἰκείων, ἀλλ᾽ ἐν πε- 

ζω, 3.,»..ν. νίᾳ μυρίᾳ εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ λατρείαν. 
/4g2. X. Iloóg δὲ τούτοις oi νέοε uoi ἐπακολουθοῦντες, 
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olg μάλιστα σχολή ἐστιν, οἱ τῶν πλουσιωτάτων, αὐτόμα- 
τοι χαίρουσιν ἀκούοντες ἐξεταζομένων τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ μιμοῦνται, εἶτα ἐπιχειροῦσιν ἄλ- 
λους ἐξετάζειν" κἄπειτα, οἶμαι, εὑρίσκουσι πολλὴν ἀφϑο- 
νίαν οἰομένων μὲν εἰδέναι τι ἀνθρώπων, εἰδότων δὲ ὀλίγα 
ἢ οὐδέν. ἐντεῦθεν οὖν ol ὑπ αὐτῶν ἐξεταξόμενοι ἐμοὶ 
ὀργίξονται, ἀλλ᾽ οὐχ αὐτοῖς, καὶ λέγουσιν ὡς Σωκράτης 
τίς ἐστε μιαρώτατος καὶ διαφϑείρει τοὺς νέους. καὶ ἐπει- 
δάν τις αὐτοὺς ἐρωτᾷ, 0 τι ποιῶν καὶ ὅ τι διδάσκων, 

ἔχουσι μὲν οὐδὲν εἰπεῖν, ἀλλ᾿ ἀγνοοῦσιν, ἵνα δὲ μὴ δοκῶ- 
σιν ἀπορεῖν, τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρό- 
χειρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτε τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς, 
καὶ ϑεοὺς μὴ νομίξειν, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν. 

τὰ γὰρ ἀληϑῆ, οἶμαι, οὐκ ἂν ἐθέλοιεν λέγειν, ὅτι κατά- 
δηλοι γίγνονται προσποιούμενοι μὲν εἰδέναι, εἰδότες δὲ 

οὐδέν. ἅτε οὖν, οἶμαι, φιλότιμοι ὄντες καὶ σφοδροὶ καὶ 
πολλοί, καὶ ξυντεταγμένως καὶ πιϑανῶς λέγοντες περὶ 

ἐμοῦ,. ἐμπεπλήκασιν ὑμῶν τὰ ὦτα καὶ πάλαι καὶ σφο- Xys- 204r. c. 
δρῶς διαβάλλοντες. ἐκ τούτων καὶ Méigróg μοι ἐπέϑετο 
καὶ Avvrog καὶ Λύκων, Μέλητος μὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν et ad i 

ἀχϑόμενος, "Avvrog δὲ ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν yof /3j " 

πολιτικῶν, Λύκων | δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόφων. ὥστε, ὅπερ ἀρ- food 6. à 
χόμενος ἐγὼ ἔλεγον, ϑαυμάξοιμ᾽ ἂν εἰ οἷός v εἴην ἐγὼ 7 59 Kd 

ὑμῶν ταύτην τὴν διαβολὴν ἐξελέσϑαι ἐν οὕτως ὀλίγῳ ME κ᾿ (i 

vo οὕτω πολλὴν γεγονυῖαν. Ταῦτ᾽ ἔστιν ὑ ὑμῖν, e ὁ dvbge so 2L 6 
᾿Αθηναῖοι, τἀληϑῆ, καὶ ὑμᾶς οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν T 
ἀποκρυψάμενος ἐγὼ λέγω οὐδ᾽ ὑποστειλάμενος. καί τοι 
οἶδα σχεδὸν ὅτι τοῖς αὐτοῖς ἀπεχϑάνομαι. ὃ καὶ τεκμή- 7I d τὸ vt 
ριον, ὅτι ἀληθῆ λέγω καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ διαβολὴ ἡ ue 
καὶ τὰ αἴτια ταῦτά ἐστι. κἀὶ ἐάν vs νῦν ἐάν τε αὖϑις 

ξητήσητε ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε. 
ΧΙ. Περὶ μὲν οὖν ὧν οἱ πρῶτοί μου κατήγοροι κατη- 

γόρουν αὕτη ἔστω ἱκανὴ ἀπολογία πρὸς ὑμᾶς πρὸς δὲ 
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Μέλητον τὸν ἀγαθόν τε καὶ φιλόπολιν, ὥς φησι, καὶ 
τοὺς ὑστέρους μετὰ ταῦτα πειράσομαι ἀπολογεῖσϑαι. αὖ- 
ϑις γὰρ δή, ὥσπερ ἑτέρων τούτων ὄντων κατηγόρων, 
λάβωμεν αὖ τὴν τούτων ἀντωμοσίαν. ἔχει δέ πως ὧδε" 

j-3vey E, ̂to. Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τε νέους διαφϑείροντα καὶ 

“δ εοὺς ovg ἡ πόλις νομίζει οὐ νομίζοντα, ἕτερα δὲ δαι- 

μόνια καινά. τὸ μὲν δὴ ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐστι τούτου 
δὲ τὸῦ ἐγκλήματος ἕν ἕκαστον ἐξετάσωμεν. Φησὶ γὰρ δὴ 
τοὺς νέους ἀδικεῖν μὲ διαφθείροντα. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες 
A9q«vaio:, ἀδικεῖν φημὶ Μέλητον, ὅτι σπουδῇ γχαριεντί- 

tou. “ἡ emterot, ῥαδίως εἰς ἀγῶνας καϑιστὰς ἀνθρώπους, περὶ 
ὙΠ, πραγμάτων προσποιούμενος σπουδάζειν καὶ κήδεσθαι, ὧν 

οὐδὲν τούτῳ πώποτε ἐμέλησεν. εἷς δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, 
πειράσομαι καὶ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. 

ferre. adios fom NAA. Καί μοι δεῦρο, ὦ Μέλητε, εἰπέ, "Alo τι ἢ 
“περὶ πολλοῦ ποιεῖ, ὅπως ὡς βέλτιστοι οἱ νεώτεροι ἔσονται; 
"Eyoys. Ἴθι δὴ νῦν εἰπὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς βελτίους 
ποιεῖ; δῆλον γὰρ ὅτι οἶσϑα, μέλον γέ σοι. τὸν μὲν γὰρ 
διαφϑείροντα ἐξευρών, εἷς φής, ἐμὲ εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ 
κατηγορεῖς τὸν δὲ δὴ βελτίους ποιοῦντα ἴθι εἰπὲ καὶ μή- 
vvGov αὐτοῖς, τίς ἐστιν. ὁρᾷς, ὦ Μέλητε, ὅτι σιγᾷς καὶ 

οὐκ ἔχεις εἰπεῖν; καί τοι οὐκ αἰσχρόν σοι δοκεῖ εἶναι καὶ 
ἱκανὸν τεκμήριον οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν μεμέλη- 
κεν; ἀλλ᾽ εἰπέ, ὦ ᾿γαϑέ, τίς αὐτοὺς ἀμείνους ποιεῖ; Ol 
νόμοι. ᾿Αλλ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ὦ βέλτιστε, ἀλλὰ τίς ἄν- 
ϑρωπος, ὅστις πρῶτον καὶ αὐτὸ τοῦτο οἷδε, τοὺς νόμους. 
Οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ δικασταί. Πῶς λέγεις, ὦ Μέ- 

λητε; οἵδε τοὺς νέους παιδεύειν οἷοί τέ εἰσε καὶ βελτίους 

ποιοῦσι; άλιστα. Πότερον ἅπαντες, ἢ οἱ μὲν αὐτῶν, 
ὑνόνενζωσι, γον Οἱ δ᾽ οὔ; “ἅπαντες. Εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν λέγεις, καὶ 
P Jy 240. πολλὴν ἀφϑονίαν τῶν ὠφελούντων. tí δὲ δή; οἷδε οἱ 

ἀκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν, | ἢ οὔ; Καὶ οὗτοι. Τί δὲ οἱ 

βουλευταί; Καὶ οἱ βουλευταί. ᾿Αλλ ἄρα, ὦ Μέλητε, μὴ 
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ol ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οἱ ἐκπλησιασταί, διαφϑείρουσι τοὺς 

νεωτέρους; 7] κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες; Κἀκεῖ- 

voi. Πάντες ἄρα, ὡς ἔοικεν, ᾿Αϑηναῖοι καλοὺς κἀγαθοὺς 

ποιοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος διαφϑείρω. οὕτω λέγεις : 
Πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω. Πολλήν γ᾽ ἐμοῦ κατέγνωκας 

δυστυχίαν. καί μοι ἀπόκριναι" T] καὶ περὶ ἵππους οὕτω 

σοε δοκεῖ ἔχειν; οἱ μὲν βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες 

ἄνθρωποι εἶναι, εἷς δέ τις 0 διαφϑείρων; ἢ τοὐναντίον 
τούτου πᾶν εἷς μέν τις ὁ βελτίους οἷός v' ὧν ποιεῖν ἢ 
πάνυ ὀλίγοι, οἱ ἱππικοί" οἱ δὲ πολλοὶ ἐάνπερ ξυνῶσι καὶ 

χρῶνται ἵπποις, διαφϑείρουσιν ; οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ Μέ- 

λητε, καὶ περὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ξώων; 

πάντως δήπου, ἐάν τε σὺ καὶ "Avvrog ov φῆτε ἐάν τε 
φῆτε' πολλὴ γὰρ ἂν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους, 

εἰ εἷς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφϑείρει, οἱ δ᾽ ἄλλοι ὠφελοῦ- 
σιν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδεύινυσαι ὅτι οὐδε- 
πώποτε ἑἐφρόντισας τῶν νέων, καὶ σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν 
σαυτοῦ ἀμέλειαν, ὅτε οὐδέν σοι μεμέληκε περὶ ὧν ἐμὲ 
εἰσάγεις. 

ΧΕΙ. Ἔτι δὲ ἡμῖν εἰπέ, ὦ πρὸς Διὸς Μέλητε, πό- 
τερον ἔστιν οἰκεῖν ἄμεινον ἐν πολίταις γρηστοῖς ἢ πονη- 
ροῖς; ὦ "viv, ἀπόκριναι' οὐδὲν γάρ τοι χαλεπὸν ἐρωτῶ. 

οὐχ οἱ μὲν πονηροὶ κακόν τι ἐργάξονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυ- 
τάτω ἑαυτῶν ὄντας, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαϑόν τι; Il&vv γε. 
Ἔστιν οὖν ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν ξυνόντων βλάπτεσϑαι 
μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι; ἀπόκριναι, ὦ ᾿γαϑέ" καὶ γὰρ ὁ 
vópog κελεύει ἀποκρίνεσθαι. ἔσϑ᾽ ὅστις βούλεται βλάπτε- 
σϑαι; Οὐ δῆτα. Φέρε δή, πότερον ἐμὲ εἰσάγεις δεῦρο 
ὡς διαφϑείροντα τοὺς νεωτέρους καὶ πονηροτέρους ποι- 
οὔντα ἑκόντα ἢ ἄκοντα; Ἑκόντα. ἔγωγε. Τί δῆτα, ὦ 
Μέλητε; τοσοῦτον σὺ ἐμοῦ σοφώτερος εἶ τηλικούτου ὄντος 
τηλικόσδε ὦν, ὥστε σὺ μὲν ἔγνωκας Ori οἱ μὲν κακοὶ ΩΖ 26, €- 
κακόν τι ἐργάξονται ἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον ἑαυτῶν, 

γήμως. σῦν ὥντιση"τσιν ὁτάγαγκτ εἶναι ἀκεκρίναεύαι ἀλλ 7. 
ἐξωτώμιανον͵ pa so TYESÍY δ ped. Dern. c- Ash, oc. 2.» “454. 
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οἱ δὲ ἀγαϑοὶ ἀγαθόν: ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαϑίας 
ἥκω, ὥστε καὶ τοῦτ᾽ ἀγνοῶ, ὅτι, ἐάν τινα μοχϑηρὸν 

ποιήσω τῶν ξυνόντων, κινδυνεύσω κακόν τι λαβεῖν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ, ὥστε voUto τὸ τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ, ὡς 

φὴς σύ; ταῦτα ἐγώ σοι οὐ πείθομαι, ὦ Μέλητε, οἶμαι 
δὲ οὐδὲ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα" ἀλλ᾽ ἢ οὐ διαφϑείρω, 
ἢ διαφϑείρω ἄκων, ὥστε σύ ys κατ᾽ ἀμφότερα ψεύδει. 
εἰ δὲ ἄκων διαφϑείρω, τῶν τοιούτων καὶ ἀκουσίων duag- 
τημάτων οὐ δεῦρο νόμος εἰσάγειν ἐστίν, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ λαβόντα 
διδάσκειν καὶ νουϑετεῖν' δῆλον γὰρ ὅτι, ἐὰν μάϑω, 
παύσομαι ὅ ys ἄκων ποιῶ. σὺ δὲ ξυγγενέσθϑαι μέν uoi 

καὶ διδάξαι ἔφυγες καὶ οὐκ ἠθέλησας, δεῦρο δὲ εἰσάγεις, 
ol νόμος ἐστὶν εἰσάγειν τοὺς κολάσεως δεομένους, ἀλλ᾽ 

οὐ μαϑήσεως. . 
XIV. ᾿Αλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τοῦτο μὲν 

δῆλον ἤδη ἐστίν, ὃ ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι ΜΜὝελήτῳ τούτων οὔτε 
μέγα οὔτε σμοιρὸν πώποτε ἐμέλησεν. ὅμως δὲ δὴ λέγε ἡμῖν, 
πῶς μὲ φὴς διαφϑείρειν, ὦ Μέλητε, τοὺς νεωτέρους; 7] 

δῆλον δὴ ὅτι κατὰ τὴν γραφήν, ἣν ἐγράψω, ϑεοὺς διδά- 
σχοντὰ μὴ νομίξειν ovg ἡ πόλις νομίξει, ἕτερα δὲ δαιμόνια 

καινά; οὐ ταῦτα λέγεις ὅτι διδάσκων διαφϑείρω; Πάνυ 
μὲν οὖν σφόδρα ταῦτα λέγω. Πρὸς αὐτῶν τοίνυν, ὦ 
Μέλητε, τούτων τῶν ϑεῶν, ὧν νῦν ὁ λόγος ἐσείν, εἰπὲ 
ἔτι σαφέστερον καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἀνδράσι τουτοισί. ἐγὼ 
γὰρ οὐ δύναμαι μαϑεῖν, πότερον λέγεις διδάσκειν μὲ νομί- 
£s» εἷναίτινας ϑεούς, καὶ αὐτὸς ἄρα νομίξω εἶναι ϑεοὺς 

καὶ οὐκ εἰμὶ τὸ παράπαν ἄϑεος οὐδὲ ταύτῃ ἀδικῶ, οὐ 
μέντοι οὔσπερ γε ἡ πόλις, ἀλλ᾽ ἑτέρους, καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν 
0 μοι ἐγκαλεῖς, ὅτι ἑτέρους" ἢ παντάπασί ut φὴς οὔτε 
αὐτὸν νομίξειν θεοὺς τούς τε ἄλλους ταῦτα διδάσκειν. 
Ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν οὐ νομίξεις ϑεούς. Ὦ ϑαυ- 
μάσιε Μέλητε, ἵνα τί ταῦτα λέγεις; οὐδὲ ἥλιον οὐδὲ σελήνην 
ἄρα νομίζω θεοὺς εἶναι, ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι; Μὰ 
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“47, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπεὶ τὸν μὲν ἥλιον λίθον φησὶν 
εἶναι, τὴν δὲ σελήνην γῆν. "Ava£ayógov olt κατηγορεῖν, per dri 
ὦ φίλε Μέλητε, καὶ οὕτω καταφρονεῖς τῶνδε καὶ οἴει ^ 7 9rey 7. 5. 

αὐτοὺς ἀπείρους γραμμάτων εἶναι, ὥστε οὐκ εἰδέναι ὅτι 
τὰ ᾿Αναξαγόρου βιβλία τοῦ Κλαξομενίον γέμει τούτων τῶν 
λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μανθάνουσιν, 
ἃ ἕξεστιν ἐνίοτε, εἰ πάνυ πολλοῦ, δραχμῆς ἐκ τῆς ὀρχή- 
στρας πριαμένοις Σωκράτους καταγελᾶν, ἐὰν προσποιῆται 
ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως τε καὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα. ἀλλ᾿ ὦ 
πρὸς Διός, οὑτωσί σοι δοκῶ οὐδένα νομίζειν ϑεὸν εἶναι; 
Οὐ μέντοι μὰ 4, οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. "πιστός γ᾽ εἶ, ὦ 
Μέλητε, καὶ ταῦτα μέντοι, og ἐμοὶ δοκεῖς, σαυτῷ. ἐμοὶ 
γὰρ δοκεῖ οὗτοσί, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, πάνυ εἶναι ὕβρι- 

στὴς καὶ ἀκόλαστος, καὶ ἀτεχνῶς τὴν γραφὴν ταύτην 
ὕβρει τινὶ καὶ ἀκολασίᾳ καὶ νεότητι γράψασθαι. ἔοικε 
γὰρ ὥσπερ | αἴνιγμα ξυντιθέντι διαπειρωμένῳ, "Aon γνώ- 

σεται Σωκράτης ὁ σοφὸς δὴ ἐμοῦ χαφιεντιζομένου καὶ a7 ἜΣ σέ 
ἐναντί᾽ ἐμαυτῷ λέγοντος, 7 ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ τοὺς 
ἄλλους τοὺς ἀκούοντας; οὗτος γὰρ ἐμοὶ φαίνεται τὰ 
ἐναντία λέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ ἐν τῇ γραφῇ, ὥσπερ ἂν εἰ 
εἴποι ᾿4δικεῖ Σωκράτης θεοὺς οὐ νομίζων, ἀλλὰ ϑεοὺς 
ψομίξων. καί τοι τοῦτό ἐστι παίζοντος. 

ΧΥ. ᾿υνεπισκέψασθε δή ,ὦ ἄνδρες, ἡ μοι φαίνεται 
ταῦτα λέγειν᾽ σὺ δὲ ἡμῖν ἀπόκριναι, ὦ Μέλητε. ὑμεῖς OR 

ὅπερ «xar ἀρχὰς ὑμᾶς παρητησομηνν. μέμνησθέ μοι μὴ fA ΠΣ 2 ne 

ϑορυβεῖν, ἐὰν iv τῷ εἰωϑότι τρόπῳ τοὺς λόγους ποιῶμαι. Ke fap. 57. 
Ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων, ὦ Μέλητε, ἀνθρώπεια μὲν 

νομίξει πράγματ᾽ εἶναι, ἀνθρώπους δὲ οὐ νομίζει; ἀπο- 

κπρινέσθω,, ὦ ἄνδρες, καὶ μὴ ἄλλα καὶ ἄλλα ϑορυβείτω" 
ἔσϑ᾽ ὅστις ἵππους μὲν οὐ νομίζει εἶναι, ἱππικὰ δὲ πράγ- 
ματα; ἢ αὐλητὰς μὲν οὐ νομίζει, αὐλητικὰ δὲ πράγματα; 
οὐκ ἔσειν, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν εἰ μὴ σὺ βούλει ἀποκρένα- 
σθαι, ἐγὼ σοὶ λέγω καὶ τοῖς ἄλλοις τουτοισί. ἀλλὰ τὸ 
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ἐπὶ τούτῳ ys ἀπόκριναι. ἔσϑ᾽ ὅστις δαιμόνια μὲν volta 
πράγματ᾽ εἶναι; δαίμονας δὲ οὐ νομίξει; Οὐκ ἔστιν, Ὡς 

4€ me Jen, ὦνησας, ὅτι μόγις ἀπεκρίνω ὑπὸ τοντωνὶ ἀναγκαζόμενος. 
λεάεζαά — οὐκοῦν δαιμόνια μὲν φής με καὶ νομίξειν καὶ διδάσκειν, 

4 3, ; 
εἴτ᾽ ovv καινὰ εἴτε παλαιά" ἀλλ᾽ ovv δαιμόνιά y& vouíto 
κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ ταῦτα καὶ διωμόσω ἐν τῇ ἀἄντι- 

Aon fe. "πια γραφῇ . εἰ δὲ δαιμόνια νομίξω, καὶ δαίμονας δήπου πολλὴ 
vA. é n, 3. ἀνάγκη νομίξειν μέ ἐστιν. οὐχ οὕτως ἔχει; ἔχει δή" τίϑημι 

γάρ σε ὁμολογοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἀποχρίνει. τοὺς δὲ δαί- 

μονας οὐχὶ ἤτοι θεούς γε ἡγούμεθα ἢ θεῶν παῖδας; φὴς 
ἢ οὔ; Πάνυ ys. Οὐκοῦν εἴπερ δαίμονας ἡγοῦμαι, ὡς 
σὺ φής, εἰ μὲν ϑεοί τινές εἰσιν ol δαίμονες, τοῦτ᾽ ἂν 
εἴη ὃ ἐγώ φημί σε αἰνίττεσθαι καὶ χαριεντίξεσϑαι, ϑεοὺς 

οὐχ ἡγούμενον φάναι ἐμὲ ϑεοὺς αὖ ἡγεῖσθαι πάλιν, ἐπει- 
δήπερ γε δαίμονας ἡγοῦμαι" εἰ δ᾽ αὖ οἱ δαίμονες ϑεῶν 
παῖδές εἰσι νόϑοι τινὲς ἢ ἐκ νυμφῶν ἢ ἕκ τινων ἄλλων, 
ὧν δὴ καὶ λέγονται, τίς ἂν ἀνθρώπων ϑεῶν μὲν παῖδας 
ἡγοῖτο εἶναι, ϑεοὺς δὲ μή; ὁμοίως γὰρ ἂν ἄτοπον εἴη, 
ὥσπερ ἂν εἴ vig ἵππων μὲν παῖδας ἡγοῖτο ἢ καὶ ὄνων 
τοὺς ἡμιόνους, ἵππους δὲ καὶ ὄνους μὴ ἡγοῖτο εἶναι. 
ἀλλ, ὦ Μέλητε, οὐκ ἔστιν ὅπως σὺ ταῦτα οὐχὶ ἀποπει- 
ρώμενος ἡμῶν ἐγράψω τὴν γραφὴν ταύτην, ἢ ἀπορῶν 

τι ἐγκαλοῖς ἐμοὶ ἀληϑὲς ἀδίκημα: ὅπως δὲ σύ τινα 
πείϑοις Qv καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντα ἀνθρώπων, dog οὐ 
τοῦ αὐτοῦ ἐστὶ καὶ δαιμόνια καὶ ϑεῖα ἡγεῖσϑαι, καὶ αὖ 
τοῦ αὐτοῦ μήτε δαίμονας μήτε ϑεοὺς μήτε | ἤρωας, οὐδε- 
μία μηχανή ἐστιν. 

ΧΥΙ. ᾿Αλλὰ γάρ, εὖ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι, ὡς μὲν ἐγὼ 
οὐκ ἀδικῶ κατὰ τὴν Μελήτου γραφήν, οὐ πολλῆς μοι 
δοκεῖ εἶναι ἀπολογίας, ἀλλ᾽ ἱκανὰ καὶ ταῦτα" ὃ δὲ καὶ 

ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἔλεγον, ὅ ὅτι πολλή μοι ἀπέχϑεια γέγονε 
καὶ πρὸς πολλούς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληϑές ἐατι. καὶ τοῦτ᾽ 

ἔστιν ὃ ἐμὲ αἱρήσει, ἐάνπερ αἱρῇ, οὐ [Πέλητος οὐδὲ 
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"Avvtog, ἀλλ᾽ ἡ τῶν πολλῶν διαβολή ts καὶ φϑόνος. ἃ 

δὴ πολλοὺς καὶ ἄλλους καὶ ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἤφηκεν, οἶμαι 
δὲ καὶ αἱρήσειν" οὐδὲν δὲ δεινόν, μὴ ἐν ἐμοὶ στῆ. ou, eve pesnirten ai καὶ αἰφήσειν" οὐδὲν δὲ duis, μὰ ἐν ἐμοὶ rj e Dra 

Ισῶς δ᾽ αν ovv εἶποι τις, ΕΠ οὐκ αἰσχύνει, ὦ Σώς- He rice di 

κρατες, τοιοῦτον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύσας, ἐξ οὗ κινδυ-»ιῶ. ze. 
γεύεις νυνὶ ἀποθανεῖν; Ἐγὼ δὲ τούτῳ dv δίκαιον λόγον 
ἀντείποιμι, ὅτι Οὐ καλῶς λέγεις, ὦ ἄνθρωπε, εἰ οἴει 
δεῖν κίνδυνον ὑπολογίξεσϑαι τοῦ ξῆν ἢ τεϑνάναι ἄνδρα 

ὅτου τι καὶ σμικρὸν ὄφελός ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνο μόνον 
σχοπεῖν, ὅταν πράττῃ, πότερον δίκαια ἢ ἄδικα πράττει, 
καὶ ἀνδρὸς ἀγάθοῦ ἔργα ἢ κακοῦ. φαῦλοι γὰρ dv τῷ 
γε σῷ λόγῳ εἶεν τῶν ἡμνθέων ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτή- 
κασιν, οἵ τε ἄλλοι καὶ ὁ τῆς Θέτιδος υἱός, ὃς τοσοῦτον Κ 6, 97 or 
τοῦ κινδύνου κατεφρόνησε παρὰ τὸ αἰσχρόν τι ὑπομεῖναι, 
ὥστε ἐπειδὴ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτῷ προϑυμουμένῳ “Ἕκτορα 
ἀποκτεῖναι, θεὸς. οὖσα, οὑτωσί πως, ὡς ἐγῴμαι, Ὦ, παῖ, 
εἰ τιμωρήσεις Πατρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν φόνον καὶ “Ἐκ- 

τορα ἀποκτενεῖς, αὐτὸς ἀποϑανεῖ" αὐτίκα γάρ τοι, φησί, 
ps9! “Ἑκτορα πότμος ἑτοῖμος" ὁ δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσας τοῦ 
μὲν θανάτου καὶ τοῦ κινδύνου ὠλιγώρησε, πολὺ δὲ μᾶλλον 
δείσας τὸ ξῇν κακὸς ὧν καὶ τοῖς φίλοις μὴ τιμωρεῖν, 
Αὐτίκα, φησί, τεθναίην δίκην ἐπιθεὶς τῷ ἀδικοῦντι, Uva 
μὴ ἐνθάδε μένω καταγέλαστος παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, 
ἄχϑος ἀρούρης. μὴ αὐτὸν οἴεε φροντίσαι ϑανάτου καὶ 
κινδύνου; οὕτω γὰρ ἔχει, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ. οὗ ἄν τις ἑαυτὸν τάξῃ ἢ ἡγησάμενος βέλτιστον Vade: Phocs ^f 
εἶναι ἢ 9m ἄρχοντος ταχϑῇ, ἐνταῦϑα δεῖ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ αι AL. 

μένοντα κινδυνεύειν, μηδὲν ὑπολογιξόμενον μήτε Qüvatovgzz /- 
μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. ) 

XVIK Ἐγὼ ovv δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος, ὦ &v- 
ὃρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ, ὅτε μέν us οἱ ἄρχοντες ἕταττον, οὖς “θρυξῥνι..22»»»". 
ὑμεῖς εἴλεσϑε ἄρχειν μου, καὶ ἐν Ποτιδαίᾳ καὶ ἐν "Auqu- 79 1-453: 75v. 
πόλει καὶ ἐπὶ Δηλίῳ, τότε μὲν οὗ ἐκεῖνοι ἔταττον ἔμενον ̂ "^^ ον 18. 
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ὥσπερ καὶ ἄλλος rig καὶ ἐκινδύνευον ἀποθανεῖν, τοῦ δὲ 
ϑεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ φήϑην τε καὶ ὑπέλαβον, φιλο- 
σοφοῦντά μὲ δεῖν ζῇν καὶ ἐξετάξοντα ἐμαυτὸν καὶ τοὺς 

ἄλλους, ἐνταῦϑα δὲ φοβηϑεὶς ἢ ϑάνατον ἢ ἄλλο | ὁτιοῦν 
πρᾶγμα λίποιμι τὴν τάξιν. δεινὸν μέντ᾽ ἂν εἴη, καὶ ὡς 
ἀληϑῶς τότ᾽ ἄν με δικαίως εἰσάγοι τις εἰς δικαστήριον, 
ὅτι οὐ νομίξω ϑεοὺς εἶναι ἀπειϑῶν τῇ μαντείᾳ καὶ δε- 
διὼς θάνατον καὶ οἰόμενος σοφὸς εἶναι οὐκ ὦν. τὸ γάρ 
tot ϑάνατον δεδιέναι, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ 
δοκεῖν σοφὸν εἶναι μὴ ὄντα" δοκεῖν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν ἃ 
οὐκ οἶδεν. οἷδε μὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν ϑάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγ- 
χάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὃν τῶν ἀγαθών, 
δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ εἰδότες ὅτε μέγιστον τῶν κακῶν ἐστί. 

καὶ τοῦτο πῶς οὐκ ἀμαϑία ἐστὶν αὕτη ἡ ἐπονείδιστος, ἡ 

τοῦ οἴεσϑαι εἰδέναι ἃ οὐκ olüsv; ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, τούτῳ 
καὶ ἐνταῦθα ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ 

εἰ δή vo σοφώτερός του φαίην εἶναι, τούτῳ ἄν, ὅτι 
οὐκ εἰδὼς ἱκανῶς περὶ τῶν ἐν “Αἰδου οὕτω καὶ οἴομαι 

οὐκ εἰδέναι. τὸ δὲ ἀδικεῖν καὶ ἀπειθεῖν τῷ βελτίονι, καὶ 
ϑεῷ καὶ ἀνθρώπῳ, ὅτι κακὸν καὶ αἰσχρόν ἐστιν οἶδα. 
πρὸ οὖν τῶν κακῶν, ὧν οἶδα ὅτι κακά ἐστιν, à μὴ οἶδα 

εἰ ἀγαϑὰ ὄντα τυγχάνει, οὐδέποτε φοβήσομαι οὐδὲ φεύ- 
ξομαι. ὥστε οὐδ᾽ εἴ us νῦν ὑμεῖς ἀφίετε ᾿ἀνύτῳ ἀπιστή- 

-Ζέῥνννσαντες, ὃς ἔφη ἢ τὴν ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐμὲ δεῦρο εἰσεχϑ εῖν 
Va. pn-713- “ἢ, ἐπειδὴ εἰσῆλθον, οὐχ οἷόν τε εἶναι τὸ μὴ ἀποκτεῖναί 

ue, λέγων πρὸς ὑμᾶς ὡς, εἰ διαφευξοίμην, ἤδη ἂν ὑμῶν 
οἱ υἱεῖς ἐπιτηδεύοντες ἃ Σωκράτης διδάσκει πάντες παν--" 

τάπασι διαφϑαρήσονται, — εἴ μοι πρὸς ταῦτα εἴποιτε 
ἾΩ Σώκρατες, νῦν μὲν ᾿ἀνύτῳ οὐ πεισόμεθα, ἀλλ᾽ ἀφίεμέν 
σε, ἐπὶ τούτῳ μέντοι, ἐφ᾽ ours μηκέτι ἐν ταύτῃ τῇ [m- 

τήσει διατρίβειν μηδὲ φιλοσοφεῖν " ἐὰν δὲ ἁλῷς ἔτι τοῦτο 
πράττων, ἀποθανεῖ" εἰ οὖν με, ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοις 
ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽ dv ὑμῖν ὅτι Ἐγὼ ὑμᾶς, ἄνδρες ᾿49η- 

- 



30. AIOAOT'IA ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 43 

vaioi, ἀσπάξομαι μὲν καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον τῷ 
9:0 ἢ ὑμῖν, καὶ ἕωσπερ ὧν ἐμπνέω καὶ οἷός τε ὦ, οὐ 
μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν παρακελευόμενός τε καὶ 
ἐνδεικνύμενος ὅτῳ dv ἀεὶ ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων οἷάπερ 
εἴωϑα, ὅτι Ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, ᾿Αϑηναῖος ὦν, πόλεως 
τῆς μεγίστης καὶ εὐδοκιμωτάτης εἰς σοφίαν καὶ ἰσχύν, 
χρημάτων μὲν οὐκ αἰσχύνει ἐπιμελούμενος, ὅπως σοι ἔσταε᾽ 
ὡς πλεῖστα, καὶ δόξης καὶ τιμῆς, φρονήσεως δὲ καὶ ἄλη- 
θείας καὶ τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται, ovx ἐπι- 
μελεῖ οὐδὲ φροντίξεις; καὶ ἐάν τις ὑμῶν ἀμφισβητῇ καὶ 
φῇ ἐπιμελεῖσϑαι, οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν οὐδ᾽ ἄπειμε, 
ἀλλ ἐρήσομαι αὐτὸν καὶ ἐξετάσω καὶ ἐλέγξω, καὶ ἐάν 
μος μὴ δοκῇ κεκτῆσϑαι ἀρετήν, φάναι δέ, ὀνειδιῶ ὅτι 
τὰ πλείστου ἄξια περὶ | ἐλαχίστου ποιεῖται, τὰ δὲ φαυλό- 
τερα περὶ πλείονος. ταῦτα καὶ νεωτέρῳ καὶ πρεσβυτέρῳ, 
ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω, ποιήσω, καὶ ξένῳ καὶ ἀστῷ, μᾶλλον 
δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὅσῳ μου ἐγγυτέφω ἐστὲ γένει. ταῦτα γὰρ 
κελεύει O ϑεός, εὖ ἴστε. καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν 
μεῖζον ἀγαϑὸν γενέσθαι ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ ϑεῷ 
ὑπηρεσίαν. οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι 7] 
πείθων ὑμῶν καὶ νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους μήτε σω- 
μάτων ἐπιμελεῖσϑαι μήτε χρημάτων πρότερον μηδὲ οὕτω 
σφόδρα ὡς τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων 
[ὅτε] οὐκ ἐκ γρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρετῆς 
χρήματα καὶ τάλλα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις ἄπαντα καὶ 
ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφϑείρω 
τοὺς νέους, ταῦτ᾽ ἂν εἴη βλαβερά. εἰ δὲ τίς μέ φησιν 
ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. πρὸς ταῦτα, φαίην 
ἄν, ὦ ᾿ἀϑηναῖοι, ἢ πείθεσθε ᾿δνύτῳ ἢ μή, καὶ ἢ ἀφίετε 
ἢ μὴ ἀφίετε, og ἐμοῦ οὐκ ὧν ποιήσοντος ἄλλα, οὐδ᾽ εἰ 
μέλλω πολλάκις τεϑνάναι. 

ΧΨΕΙΙ. Μὴ ϑορυβεῖτε, ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀλλ᾽ ἐμ- 
μείνατέ μοι οἷς ἐδεήϑην ὑμῶν, μὴ ϑορυβεῖν ἐφ᾽ οἷς ἂν 
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λέγω, ἀλλ᾿ ἀκούειν" xoi γάρ, og ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσϑε 
ἀκούοντες. μέλλω γὰρ οὖν ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα, ἐφ᾽ 
οἷς ἴσως βοήσεσϑε' ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. Ev 

γὰρ ἴστε, ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα, οἷον ἐγὼ 
λέγω, οὐκ ἐμὲ μείξω βλάψετε ἢ ὑμᾶς αὐτούς. ἐμὲ μὲν 
γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε "ἄνυτος. οὐδὲ 

γὰρ ἂν δύναιτο" οὐ γὰρ οἴομαι ϑεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι 
ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι. ἀποκτείνειε μέντ᾽ ἂν 
ἴσως ἢ ἐξελάσειεν ἢ ἀτιμάσειεν. ἀλλὰ ταῦτα οὗτος ἴσως 

οἴεται καὶ ἄλλος είς που μεγάλα κακά, ἐγὼ δ᾽ οὐκ olo- 
μαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ποιεῖν ἃ οὗτος νυνὶ ποιεῖ, ἄνδρα 
ἀδίκως ἐπιχειρεῖν ἀποκτιννύναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 
ναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὥς 
τις ἂν οἴοιτο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν, μή τι ἐξαμάρτητε περὶ 
τὴν τοῦ ϑεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. ἐὰν γὰρ 
ἐμὲ ἀποχτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὐρήσετε, 

ἐς d θάροβἐτεχνῶς, εἰ καὶ γελοιότερον εἰπεῖν, προσκείμενον τῇ πόλει 

lag 2.ν. ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ὥσπερ ἵππῳ μεγάλῳ μὲν καὶ γενναίῳ, ὑπὸ 
μεγέϑους δὲ νωϑεστέρῳ καὶ δεομένῳ ἐγείρεσϑαι ὑπὸ μύω- 

fofereff. z top top olov δή μοι δοκεῖ ὁ ϑεὸς ἐμὲ τῇ πόλει προσ- 
ARUM - τεϑεικέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείϑων 

fige A hne ὀνειδίξων ἕνα ἕκαστον οὐδὲν | παύομαι τὴν ἡμέραν 
ὅλην πανταχοῦ προσκαϑίξων " τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ δα- 

δίως ὑμῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμοὶ πείθησθε, 
φείσεσϑέ μου. ὑμεῖς δ᾽ ἴσως τάχ᾽ ἂν ἀχϑόμενοι, ὥσπερ 
ol νυστάζοντες ἐγειρόμενοι, κρούσαντες ἄν με, πειϑόμενοι 
"vito, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν βίον 
καθεύδοντες διατελοῖτ᾽ ἄν, εἰ μή τινα ἄλλον ὁ ϑεὸς ὑμῖν 
ἐπιπέμψειε κηδόμενος ὑμῶν. - ὅτι δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω ὧν τοι- 
οὗτος, οἷος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ τῇ πόλει δεδόσϑαι, ἐνϑένδε 
ὧν κατανοήσαιτε᾽ οὐ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν 
μὲν ἐμαυτοῦ ἁπάντων ἠμεληκέναι καὶ ἀνέχεσθαι τῶν οἱ- 
κείων ἀμελουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ δὲ ὑμέτερον 



22. AIIOAOT IA ZOKPATOTZ. ᾿ 45 

πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ προσιόντα, ὥσπερ πατέρα ἢ 
ἀδελφὸν πρεσβύτερον, πείθοντα ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς. καὶ 
εἰ μέντοι τι ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον καὶ μισθὸν λαμβάνων 
ταῦτα παρεκελευόμην, εἶχον ὧν τινὰ Aóyov: νῦν δὲ ὁρᾶτε 
δὴ καὶ αὐτοί, ὅτι οἱ κατήγοροι τάλλα πάντα ἀναισχύντως 

οὕτω κατηγοροῦντες τοῦτό γε οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο ἀπα- 
ναισχυντῆσαι, παρασχόμενοι μάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτέ τινα 
ἢ ἐπραξάμην μισϑὸν ἢ ἤτησα. ἱκανὸν γάρ, οἷμαι, ἐγὼ 
παρέχομαι τὸν μάρτυρα, ὡς ἀληϑῆ λέγω, τὴν πενίαν. 

ΧΙΧ. Ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ ἐγὼ 
ἰδία μὲν ταῦτα ξυμβουλεύω περιιὼν καὶ πολυπραγμονῶ, 
δημοσίᾳ δὲ οὐ τολμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆθος τὸ ὑμέ- 
τερον ξυμβουλεύειν τῇ πόλει. Τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ 
ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, Ott 
pos ϑεῖόν τι καὶ δαιμόνιον γίγνεται [φωνή], 0 δὴ καὶ 

ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῳδῶν Μέλητος ἐγράψατο. ἐμοὶ δὲ 
τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις γιγνομένη, 
ἣ ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει us τούτον, ὃ ἂν μέλλω 
πράττειν, προτρέπει δὲ οὔποτε᾽ τοῦτ᾽ ἔστιν O μοι ἐνα»ν- 
τιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν. καὶ παγκάλως γέ μοι δοκεῖ 
ἐναντιοῦσθαι" εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, εἰ ἐγὼ 
πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι 

ἂν ἀπολώλη καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑμᾶς ὠφελήκη οὐδὲν οὔτ᾽ ἂν 
ἐμαυτόν. καί μοι μὴ ἄχθεσθε λέγοντι τἀληϑῆ᾽ οὐ γὰρ 
ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων σωθήσεται οὔτε ὑμῖν οὔτε ἄλλῳ 
πλήϑει οὐδενὶ γνησίως ἐναντιούμενος καὶ διακωλύων πολλὰ 

ἄδικα καὶ παράνομα ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι, | ἀλλ᾽ ἀναγ- 
καὶόν ἐστὶ τὸν τῷ ὄντι μαχούμενον ὑπὲρ τοῦ δικαίου, 
καὶ εἰ μέλλει ὀλίγον χρόνον σωϑήσεσϑαι, ἐδιωτεύειν ἀλλὰ 
μὴ δημοσιεύειν. | 

XX. μεγάλα δ᾽ ἔγωγε ὑμῖν τεκμήρια παρέξομαι vov- 
τῶν, οὐ λόγους, ἀλλ᾽ ὃ ὑμεῖς τιμᾶτε, ἔργα. ἀκούσατε 
δή μου τὰ ἐμοὶ ξυμβεβηκότα, ἵν᾽ εἰδῆτε ὅτι οὐδ᾽ ἂν à 
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ὑπεικάϑοιμι παρὰ τὸ δίκαιον δείσας ϑάνατον, μὴ ὑπείκων 
δὲ ἅμα καὶ ἅμ᾽ ἂν ἀπολοίμην. ἐρῶ δὲ ὑμῖν φορτικὰ μὲν καὶ 

Vif d δικανικά, ἀληθῆ δέ. Ἐγὼ ydo, ὦ ᾿Αϑηναῖοι, ἄλλην μὲν 
bad ; 25. ἀρχὴν οὐδεμίαν πώποτε ἦρξα ἐν τῇ πόλει, ἐβούλευσα δέ" 
EAE xy. xal ἔτυχεν ἡμῶν Tj φυλὴ ᾿Αντιοχὶς πρυτανεύουσα, ὅτε 
Len Mes μεῖς τοὺς δέκα στρατηγοὺς τοὺς ovx ἀνελομένους τοὺς 

22». Jd. L3,/4. ἐκ τῆς ναυμαχίας ἐβούλεσϑε ἀϑρόους κρίνειν, παρανόμως, 
3. $8. a 20s ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξε. τότ᾽ ἐγὼ μόνος 
d fcatooe Ke-vÀv πρυτάνεων ἠναντιώϑην ὑμῖν μηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς 
Δ, Ea νη" νόμους, καὶ ἐναντία ἐψηφισάμην᾽ καὶ ἑτοίμων ὄντων 
Hn. 12d. ἐνδεικνύναι us xal ἀπάγειν τῶν ῥητόρων, καὶ ὑμῶν xt- ᾿ 

λευόντων καὶ βοώντων, μετὰ τοῦ νόμου καὶ τοῦ δικαίου 
ᾧμην μᾶλλόν us δεῖν διακινδυνεύειν ἢ μεϑ᾽ ὑμῶν γενέ- 
σϑαι μὴ δίκαια βουλευομένων φοβηϑέντα δεσμὸν ἢ ϑάνα- 
τον. καὶ ταῦτα μὲν ἦν ἔτι δημοκρατουμένης τῆς πόλεως. 

Ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ μεταπεμ- 
ψάμενοί μὲ πέμπτον αὐτὸν εἰς τὴν θόλον προσέταξαν 

ASe. Z4 I, 3, ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνος Λέοντα τὸν Σαλαμένιον, ἵν᾽ ἀπο- 
92. ϑάνοι" οἷα δὴ καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέ- 
gehe βωίεαττον, βουλόμενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν" τότε 
Jem. γ.595. μέντοι ἐγὼ οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάμην, ὅτι ἐμοὶ 

ϑανάτου μὲν μέλει, εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, οὐδ᾽ 
ὁτιοῦν, τοῦ δὲ μηδὲν ἄδικον μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάξεσϑαι, 
τούτου δὲ τὸ πᾶν μέλει. ἐμὲ γὰρ ἐκείνη ἡ ἀρχὴ οὐκ ἐξέ- 
πληξεν οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, ὥστε ἄδικόν τι ἐργάσασϑαι, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκ τῆς ϑόλον ἐξήχθομεν, οἱ μὲν . τέτταρες 
ᾧχοντο εἰς Σαλαμῖνα καὶ ἤγαγον Λέοντα, ἐγὼ δὲ ὠχόμην 
ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτ᾽ ἀπέϑανον, εἰ μὴ ἡ 
ἀρχὴ διὰ ταχέων κατελύϑη : καὶ τούτων ὑμῖν ἔσονταε 
πολλοὶ μάρτυρες. 

XXE '4Q οὖν ἄν μὲ οἴεσϑε τοσάδε ἔτη διαγενέσϑαι, 
εἰ ἔπραττον τὰ δημόσια, καὶ πράττων ἀξίως ἀνδρὸς ἀγα- 
ϑοῦ ἐβοήϑουν τοῖς δικαίοις καί, ὥσπερ χρή, τοῦτο περὶ 

πσ.  - - ----- ως ἐσ----- nna -  -- FR cS EC -  Ἔὑαγ'----- τς ς- τος τς MEME γ.--- 
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σλείστου ἐποιούβην; πολλοῦ ys δεῖ, εὖ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. 

οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος ἀνθρώπων οὐδείς. | ἀλλ᾽ ἐγὼ διὰ παν- 
τὸς τοῦ βίου δημοσίᾳ τε εἴ πού τι ἔπραξα, τοιοῦτος φα- 

νοῦμαι, καὶ ἰδίᾳ 0 αὐτὸς οὗτος, οὐδενὶ πώποτε ξυγχω- 
ρήσας οὐδὲν παρὰ τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τούτων 

οὐδενί, οὖς οἱ διαβάλλοντές μέ φασιν ἐμοὺς μαϑητὰς 

εἶναι. ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην" 
εἰ δέ τίς μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπι- 

ϑυμεῖ ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ 
πώποτε ἐφθόνησα. οὐδὲ χρήματα μὲν λαμβάνων διαλέ- 
γομαι, μὴ λαμβάνων δ᾽ οὔ, ἀλλ᾽ ὁμοίως καὶ πλουσίῳ 
καὶ πένητι παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾷν, καὶ ἐάν τις βούληται 
ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω. καὶ τούτων ἐγώ, εἴτε 
τις χρηστὸς γίγνεται εἴτε μή, οὐκ ἂν δικαίως τὴν αἰτίαν 

ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπεσχόμην μηδενὶ μηδὲν πώποτε μά- 
ϑημα μήτε ἐδίδαξα. εἰ δέ τίς φησι παρ᾽ ἐμοῦ πώποτέ τι 
μαϑεῖν ἢ ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅ τι μὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εὖ 
ἴστε ὅτι οὐκ ἀληϑῆ λέγει. 

XXIE ᾿Δλλὰ διὰ τί δή ποτε μετ᾽ ἐμοῦ γχαίρουσί 
τινες πολὺν γρόνον διατρίβοντες; ᾿Δκηκόατε, ὦ ἄνδρες 
AOmnvaio* πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήϑειαν ἐγὼ εἶπον, ὅτι 
ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις μὲν εἶναι 
σοφοῖς, οὖσι δ᾽ οὔ" ἔστι γὰρ οὐκ ἀηδές. ἐμοὶ δὲ τοῦτο, 
ὡς ἐγώ φημι, προστέτακται ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πράττειν καὶ 

ἐκ μαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ παντὶ τρόπῳ, ᾧπερ 
τίς ποτε καὶ ἄλλη ϑεία μοῖρα ἀνθρώπῳ καὶ ὁτιοῦν προσ- 
ἔταξε πράττειν. Ταῦτα, ὦ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ ἀληϑῆ dori 

καὶ εὐέλεγκτα. εἰ γὰρ δὴ ἔγωγε τῶν νέων τοὺς μὲν δια- 
φϑείφρω, τοὺς δὲ διέφϑαρκα, γρὴῆν δήπου, εἴτε τινὲς 
αὐτῶν πρεσβύτεροι γενόμενοι ἔγνωσαν ὅτι νέοις οὖσιν 
αὐτοῖς ἐγὼ κακὸν πώποτέ τι ξυνεβούλευσα, νυνὶ αὐτοὺς 

ἀναβαίνοντας ἐμοῦ κατηγορεῖν καὶ τιμωρεῖσθαι" εἰ δὲ. 
μὴ αὐτοὶ ἤϑελον, τῶν οἰκείων τινὰς τῶν ἐκείνων, πα- 
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τέρας καὶ ἀδελφοὺς. καὶ ἄλλους τοὺς προσήκοντας, εἴπερ 
ὑπ᾿ ἐμοῦ τι κακὸν ἐπεπόνθεσαν αὐτῶν οἱ οἰκεῖοι, νῦν 

μεμνῆσϑαι καὶ τιμωρεῖσθαι. πάντως δὲ πάρεισιν αὐτῶν 

πολλοὶ ἐνταυθοῖ, ovg ἐγὼ ὁρῶ, πρῶτον μὲν Κρίτων ov- 

αὶ “ΤΣ JHas Kueog], ἐμὸς ἡλικιώτης καὶ δημότης, Κριτοβούλου τοῦδε πα- 

2 r. 

Tea /17.e- 

4. Too ἔπειτα 4voavíag 0 Σφήττιος, Aicyívov τοῦδε πατήρ᾽ pi Poyd. 
ἔτι ᾿Δντιφῶν ὁ Κηφισιεὺς οὑτοσί, Ἐπιγένους πατήρ. ἄλλοι 

τοίνυν οὗτοι, ὧν οἱ ἀδελφοὶ ἐν ταύτῃ τῇ διατριβῇ γεγόνασι, 

Νικόστρατος, ὁ Θεοζοτίδου, ἀδελφὸς Θεοδότου -- καὶ ὁ 

μὲν Θεόδοτος τετελευτηκὲν, ὥστε οὐκ ἂν ἐκεῖνός yt αὐτοῦ 

καταδεηϑείη —, καὶ Πάραλος ὅδε, ὁ Δημοδόχου, οὗ ἦν 

Θεάγης ἀδελφός" ὅδε δὲ | ̓Δδείμαντος, ὁ ᾿Αρίσεωνος, οὗ 
«ἀδελφὸς οὑτοσὶ Πλάτων, καὶ Αἰχντόδωρος, o9 ᾿4πολλό- 

δώρος ὅδε ἀδελφός. καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐγὼ ἔχω ὑμῖν 
εἰπεῖν, ὧν τινὰ ἐχρῆν μάλιστα μὲν ἐν τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ 

παρασγέσθαι Μέλητον μάρτυρα᾽ εἰ δὲ τότε ἐπελάϑετο, 

νῦν παρασχέσϑω, ἐγὼ παραχωρῶ, καὶ λεγέτω, εἴ τε ἔχει 
τοιοῦτον. ἀλλὰ τούτου πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε, ὦ ἄν- 

δρερ, πάντας ἐμοὶ βοηθεῖν ἑτοίμους τῷ διαφϑείροντε, τῷ 
κακὰ ἐργαξομένῳ τοὺς οἰκείους αὐτῶν, ὥς quei Μέλητος 

καὶ '"Avvtog. αὐτοὶ μὲν γὰρ οἱ διεφϑαρμένοι τάχ᾽ ἂν λόγον 

ἔχοιεν βοηϑοῦντερ᾽ οἱ δὲ ἀδιάφϑαρτοι, πρεσβύτεροι ἤδη 

ἄνδρες, οἱ τούτων προσήκοντερ, τίνα ἄλλον ἔχουσι λόγον 

βοηϑοῦντες ἐμοὶ ἀλλ᾿ ἢ τὸν ὀρϑόν τε καὶ δίκαιον, ὅτι 

ξυνίσασι Μελήτῷ μὲν ψευδομένῳ, ἐμοὶ δὲ ἀληϑεύοντι; 

XXE El» δή, ὦ ἄνδρες" ἃ μὲν ἐγὼ ἔχοιμ᾽ ἂν 
ἀπολογεῖσϑαι, σχεδόν ἐστι ταῦτα καὶ ἄλλα ἴσως τοιαῦτα. 

Τάχα δ᾽ ἄν τις ὑμῶν ἀγανακτήσειεν ἀναμνησϑεὶς éev- 

τοῦ, εἰ ὁ μὲν καὶ ἐλάττω τουτουὶ τοῦ ἀγῶνος ἀγῶνα 

ἀγωνιξόμενρς ἐδεήϑη τε καὶ ἱκέτευσε τοὺς δικαστὰς μετὰ 

πολλῶν δακρύων, παιδία τε αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος, ἵνα 

ὅ τι μάλιστα ἐλεηϑείη, καὶ ἄλλους τῶν οἰκείων καὶ φίλων 

πολλούς, ἐγὼ db οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω, καὶ ταῦτα 



335. AIIOAOT'IA ZS9KPATOTZ. 49 

κινδυνεύων, og ἂν δόξαιμι, τὸν ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽ 
οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας αὐϑθαδέστερον ἂν πρός με σχοίη . 

καὶ ὀργισθεὶς αὐτοῖς τούτοις ϑεῖτο ἂν μετ᾽ ὀργῆς τὴν 
ψῆφον. εἰ δή zug ὑμῶν οὕτως ἔχει, -- οὐκ ἀξιῶ μὲν γὰρ 

ἔγωγε" εἰ δ᾽ οὖν, ἐπιεικῆ ἄν μοι δοκῶ πρὸς τοῦτον λέ- 
γειν λέγων, ὅτι Ἐμοί, ὦ ἄριστε, εἰσὶ μέν πού τινες καὶ 

οἰκεῖοι. καὶ γὰρ τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁμήρον, οὐδ᾽ ἐγω Übyss- 7; “69. 
ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης πέφυκα, ἀλν ἐξ ἀνθρώπων, 
ὥστε καὶ οἰκεῖοί’ μοί εἰσε καὶ υἱεῖς, ὦ ἄνδῥες ᾿4ϑηναῖοι, 

τρεῖς, εἷς μὲν μειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία. ἀλλ ὅμως ] pn 
οὐδέν᾽ αὐτῶν δεῦρο ἀναβιβασάμενος δεήσομαι ὑμῶν du0-7, rre. Pt 
ψηφίσασϑαι. τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω; Οὐκ: Jn. γέρον. 
αὐθαδιζόμενος, ὦ ᾿Αθηναῖοι, οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀτιμάξων. dut 
εἰ μὲν ϑαῤῥαλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς θάνατον ἢ μή, ἄλλος 
λόγος, πρὸς δ᾽ οὖν δόξαν καὶ ἐμοὶ καὶ ὑμῖν καὶ ὅλῃ τῇ 

πόλῳι οὔ uot δοκεῖ καλὸν εἶναι ἐμὲ τούτων οὐδὲν ὑμήν 

καὶ τηλικόνδε ὄντα καὶ τοῦτο τοὔνομα ἔχοντα, εἴτ᾽ οὖν 

ἀληϑὲς εἴτ᾽ οὖν ψεῦδος" ἀλλ᾽ οὖν δεδογμένον γέ ἐστι τὸ 

Σωκράτη διαφέρειν τινὶ τῶν 1 πολλῶν ἀνθρώπων. εἰ οὖν 
ὑμῶν οἱ δοκοῦντες διαφέρειν εἴτε σοφίᾳ εἴτε ἀνδρίᾳ εἴτε 
ἄλλῃ ἡτινιοῦν ἀρετῇ τοιοῦτοι ἔσονται, αἰσχρὸν ὧν εἴη" 
οἵουσπερ ἐγὼ πολλάκις ἑώρακά τινας, ὅταν κρίψωνται, 

δοκοῦντας μέν τι εἶναι, θαυμάσια δὲ ἐργαξομένους, ὡς 
δεινόν τι οἰομένους πείσεσϑαι εἰ ἀποθανοῦνται, ὥσπερ 
ἀθανάτων ἐσομένων, ἐὰν ὑμεῖς αὐτοὺς μὴ ἀποκτείνητε" 
οἱ ἐμοὶ δοκοῦσιν αἰσχύνην τῇ πόλει περιάπτειν, ὥστ᾽ 

ἄν τινα καὶ τῶν ξένων ὑπολαβεῖν ὅτι οἱ διαφέροντες 
᾿Δϑηναίων εἰς ἀρετήν, οὖς αὐτοὶ ἑαυτῶν ἔν τε ταῖς ἀρ- 
χαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς προκρίνουσιν, οὗτοι γυναικῶν 

οὐδὲν διαφέρουσι. ταῦτα γάρ, d ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, οὔτε 
ἡμᾶς χρὴ ποιεῖν τοὺς δοκοῦντας καὶ ὁτιοῦν εἶναι, οὔτ᾽, 
ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ooo 
ἐνδείκνυσθαι, ὅτι πολὺ μᾶλλον καταψηφιεῖσϑε τοῦ τὰ 

PLATO I. 4 
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ἐλεεινὰ ταῦτα δράματα εἰσάγοντος καὶ καταγέλαστον τὴν 
πόλιν ποιοῦντος ἢ τοῦ ἡσυχίαν ἄγοντος. 

XXIV. Χωρὶς δὲ τῆς δόξης, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν 
μοι δοκεῖ εἶναι δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ δεόμενον ἀπο- 
φεύγειν, ἀλλὰ διδάσκειν καὶ πείθειν. ov γὰρ ἐπὶ τούτῳ 

᾿χκάϑηται ὁ δικαστής, ἐπὶ τῷ καταχαρίζεσϑαι τὰ δίκαια, 

ΡΝ AMAT. ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κρίνειν ταῦτα᾽ καὶ ὁμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι 
72γ.ω8 Flog olg ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ τοὺς νόμους. 
Bnem- EE, 742. οὕκουν χρὴ οὔτε ἡμᾶς ἐθίζειν ὑμῶς ἐπιορκεῖν, οὔθ᾽ ὑμᾶς 

ἐθίξεσθαι᾽ οὐδέτεροι γὰρ ἂν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν 
ἀξιοῦτέ με, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς 

πράττειν, ἃ μήτε ἡγοῦμαι καλὰ εἶναι μήτε δίκαια μήτε 

ὅσια, ἄλλως τε μέντοι νὴ Δία πάντως καὶ ἀσεβείας φεύ- 
γοντα ὑπὸ Μελήτου τουτουΐ. σαφῶς γὰρ àv, εἰ πείϑοιμι 
ὑμᾶς καὶ τῷ δεῖσθαι βιαξζοίμην ὀμωμοκότας; ϑεοὺς ἂν 
διδάσκοιμε μὴ ἡγεῖσθαι ὑμᾶς εἶναι, καὶ ἀτεχνῶς ἀπολο- 
γούμενος κατηγοροίην ἂν ἐμαυτοῦ ὡς ϑεοὺς οὐ νομίξω. 
ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν" vouífo τε γάρ, c) ἄνδρες 
᾿Αϑηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐμῶν κατηγόρων, καὶ ὑμῖν 
ἐπιτρέπω καὶ τῷ ϑεῷ κρῖναι περὶ ἐμοῦ ὅπῃ μέλλει ἐμοί 
τε ἄριστα εἶναι καὶ ὑμῖν. 

XXV. Τὸ μὲν μὴ ἀγαναχτεῖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, 
ἐπὶ τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μου | κατεψηφίσασϑε, ἄλλα 
τέ μοι πολλὰ ξυμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν μοι γέγονε 
τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον θαυμάζω ἕκα- 
τέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀρυϑμόν. ov γὰρ ᾧμην 
ἔγωγε οὕτω παρ᾽ ὀλίγον ἔσεσϑαι, ἀλλὰ παρὰ πολύ νῦν 
δέ, ὡς ἔοικεν, εἰ τριάκοντα μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων, 
ἀποπεφεύγη ἄν. Μέλητον μὲν οὖν, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, καὶ 

Y. τριῖξ 
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νῦν ἀποπέφευγα, καὶ οὐ μόνον ἀποπέφευγα ἀλλὰ παντὶ 
δῆλον τοῦτό- γε, ὅτι, εἰ μὴ ἀνέβη "Avvrog καὶ Λύκων 
κατηγορήσοντες ἐμοῦ, κἂν ὦφλε χιλίας δραχμάς, οὐ με- 
ταλαβὼν τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων. 
XXV Τιμᾶται δ᾽ οὖν μοι ὁ ἀνὴρ θανάτου. Εἶεν" 

ἐγὼ δὲ δὴ τίνος ὑμῖν eps ὦ ᾿Αϑηναῖοι; ἢ 
δῆλον ὅτι τῆς ἀξίας; τί οὖν; τ ( ἄξιός εἶμι παϑεῖν 7] ἢ ρῶν n- Áo 

ἀποτῖσαι, ὅ τι μαϑὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἦγον, Vra 75 

ἀλλ᾽ ἀμελήσας ὧνπερ οἱ πολλοί ; ζρηματισμοῦ τε καὶ οἶκο- Ἀν ρος 

νομίας καὶ στρατηγιῶν καὶ δημηγοριῶν καὶ τῶν ἄλλων 

ἀρχῶν καὶ ξυνωμοσιῶν καὶ στάσεων τῶν ἐν τῇ πόλει 

γιγνομένων, ἡγησάμενος ἐμαυτὸν τῷ ὄντι ἐπιεικέστερον 
εἶναι ἢ ἢ ὥστε εἰς ταῦτ᾽ ἰόντα σώξεσθαι, ἐνταῦϑα μὲν οὐκ 
ἦα, ol ἐλϑὼν μήτε ὑμῖν μήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον μηδὲν 

ὄφελος εἶναι, ἐπὶ δὲ τὸ ἐδίᾳ ἕκαστον (Ov εὐεργετεῖν τὴν 
μεγίστην εὐεῤγεσίαν, ὡς ἐγώ φημι, ἐνταῦϑα yo, ἐπιχευ- 
ρῶν ἕκαστον ὑμῶν πείθειν μὴ πρότερον μῆτε τῶν ἑαυτοῦ 
μηδενὸς ἐπιμελεῖσθαι, πρὶν ἑαντοῦ ἐπιμεληϑείη, ὅπως 
ὡς βέλτιστος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, μήτε τῶν τῆς 

πόλεως, πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως" τῶν τε ἄλλων οὕτω 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιμελεῖσθαι. τί οὖν εἰμὶ ἄξιος 
παϑεῖν τοιοῦτος ὦν; ἀγαθόν τι, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, 

εἰ δεῖ γε κατὰ τὴν ἀξίαν τῇ ἀληϑείᾳ τιμᾶσθαι" καὶ ταῦτά 

γε ἀγαθόν τοιοῦτον, 0 τι ἂν πρέποι ἐμοί. τί οὖν πρέπει 
ἀνδρὶ πένητι εὐεργέτῃ, δεομένῳ ἄγειν σχολὴν ἐπὶ τη) RA 

ὑμετέρᾳ παρακελεύσει ; ; οὐκ ἔσϑ᾽ ὅ τι μᾶλλον, οὗ ἄνδρες 27 
᾿Αθηναῖοι, πρέπει οὕτως, εἷς τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐν πρυ- 
τανείῳ Miei. πολύ yt μᾶλλον ἢ εἴ. Tug ὑμῶν ἵππῳ ἢ ἢ «545; bitu 

ξυνωρίδε ἢ 7 ξεύγει νενίκηκεν ᾿Ολυμπίασιν. ὁ μὲν γὰρ Suas" pe 
ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ εἶναι" καὶ ὁ uiv 

τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέομαι. εἰ οὖν δεῖ μὲ κατὰ 
τὸ Oíxotov τῆς ἀξίας τιμᾶσϑαι, τούτου | τιμῶμαι, ἐν 

πρυτανείῳ σιτήσεως. 
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XXVI Ἴσως ov» ὑμῖν καὶ ταυτὶ λέγων παραπλη- 

σίως δοκῶ λέγειν ὥσπερ περὶ τοῦ οἴκτον καὶ τῆς dvri- 
βολήσεως, ἀπαυϑαδιξόμενος᾽ τὸ δὲ οὐκ ἔστιν, ὦ ᾿49η- 

ναῖοι, τοιοῦτον, ἀλλὰ τοιόνδε μᾶλλον. πέπεισμαι ἐγὼ 
ἑκὼν εἶναι μηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὑμᾶς τοῦτο 
οὐ πείϑω ὀλίγον γὰρ χρόνον ἀλλήλοις διειλέγμεθα ἐπεί, 
ὡς ἐγῴμαι, εἰ ἦν ὑμῖν νόμος, ὥσπερ καὶ ἄλλοις ἀνθρώ- 
ποις, περὶ ϑανάτον μὴ μίαν ἡμέραν μόνον κρίνειν, ἀλλὰ 
πολλάς, ἐπείσϑητε ἄν" νῦν δ᾽ οὐ ῥάδιον ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ 
μεγάλας διαβολὰς ἀπολύεσϑαι. πεπεισμένος δὴ ἐγὼ μη- 
δένα ἀδικεῖν πολλοῦ δέω ἐμαυτόν γε ἀδικήσειν καὶ κατ᾽ 
ἐμαντοῦ ἐρεῖν αὐτός, cg ἄξιός εἰμί του κακοῦ καὶ τιμή- 
σέσϑαι τοιούτου τινὸς ἐμαυτῷ. τί δείσας; ἦ μὴ md, 
τοῦτο, οὗ ΜΜέλητός μοι τιμᾶται, ὅ φημι οὐκ εἰδέναι 

οὔτ᾽ εἰ ἀγαϑὸν οὔτ᾽ εἰ κακόν ἐστιν; ἀντὶ τούτου δὴ ἕλω- 
μαι ὧν εὖ oló ὅτι κακῶν ὄντων, τούτου τιμησάμενος; 
πότερον δεσμοῦ; καὶ τί μὲ δεῖ (fv ἐν δεσμωτηρίῳ, δου- 
λεύοντα τῇ ἀεὶ καϑισταμένῃ ἀρχῆ, τοῖς ἕνδεκα; .. ἀλλὰ 
χρημάτων, καὶ δεδέσθαι ἕως ἂν ἐκτίσω; ἀλλὰ ταὐτόν μοί 
ἐστιν, ὕπερ νῦν δὴ ἔλεγον οὐ γὰρ ἔστι μοι χρήματα, 
ὑπόϑεν ἐκτίσω. ᾿Δ4λλὰ δὴ φυγῆς τιμήσωμαι; ἴσως γὰρ 
ἄν μοι τούτου τιμήσαιτΕ. πολλὴ μέντ᾽ ἄν μὲ φιλοψυχία 
ἔχοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἶμι, ὥστε μὴ δύνασϑαι λογί- 
ξεσϑαι, ὅτι ὑμεῖς μὲν ὄντες πολῖταί μου οὐχ οἷοί τε 
ἐγένεσθε ἐνεγκεῖν τὰς ἐμὰς διατριβὰς καὶ τοὺς λόγους, 

ἀλλ ὑμῖν βαρύτεραι γεγόνασι καὶ ἐπιφϑονώτεραι, ὥστε 
ξητεῖτε αὐτῶν νυνὶ ἀπαλλαγῆναι" ἄλλοι δὲ ἄρα αὐτὰς 
οἴσουσι ῥᾳδίως. πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ᾿Αθηναῖοι. καλὸς οὖν 
ἄν μοι ὁ βίος εἴη ἐξευθόντι τηλικῷῶδε ἀνθρώπῳ ἄλλην 
ἐξ ἄλλης πόλιν πόλεως ἀμειβομένῳ καὶ ἐξελαυνομένῳ ζῇν. 
εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι, ὅποι ὧν ἔλθω, λέγοντος ἐμοῦ ἀκροά- 
σονται οἱ νέοι ὥσπερ ἐνθάδε. κἂν μὲν τούτους ἀπελαύνω, 
οὗτοι ἐμὲ αὐτοὶ ἐξελῶσι, πείθοντες τοὺς πρεσβυτέρους 
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ἐὰν δὲ μὴ ἀπελαύνω, oi τούτων πατέρες τε καὶ οἰκεῖοι 
δι αὐτοὺς τούτους. 

XXVIEL Ἴσως οὖν ἄν τις εἴποι, Σιγῶν δὲ καὶ 
ἡσυχίαν ἄγων, ὦ Σώκρατες, οὐχ οἷός τ᾽ ἔσει ἡμῖν ἐξελ- 
ϑὼν t«v; Τουτὶ δή ἐστι πάντων γαλεπώτατον πεῖσαί 
τινας ὑμῶν. ἐάν τὲ γὰρ λέγω ὅτι τῷ ϑεῷ ἀπειθεῖν τοῦτ᾽ 
ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀδύνατον ἡσυχίαν ἄγειν, οὐ πείσεσϑέ 
Lot ὡς εἰρωνευομένῳ" ἐάν τ᾽ αὖ λέγω ὅτι καὶ τυγχάνει 
μέγιστον ἀγαθὸν ὃν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας 
σερὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσϑαι καὶ τῶν ἄλλων, περὶ 
ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούετε διαλεγομένον καὶ ἐμαυτὸν καὶ 
ἄλλους ἐξετάξοντος, ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς 
ἀνθρώπῳ, ταῦτα δ᾽ ἔτι ἧττον πείσεσϑέ μοι λέγοντι. τὰ 

δὲ ἔχει μὲν οὕτως, ὡς ἐγώ φημι, ὦ ἄνδρες, πείδειν δὲ 
οὐ ῥάδιον. Καὶ ἐγὼ ἅμ’ οὐκ εἴϑισμαι ἐμαυτὸν ἀξιοῦν 
κακοῦ οὐδενός. εἰ μὲν γὰρ ἦν μοι γρήματα, ἐτιμησάμην 
ἂν χρημάτων ὅσα ἔμελλον ἐκτίσειν * οὐδὲν γὰρ ἂν ἐβλάβην" 
νῦν δέ -- οὐ γὰρ ἔστιν, εἰ μὴ ἄρα ὅσον ἂν ἐγὼ δυναί- 
μην ἐκτῖσαι, τοσούτου βούλεσϑέ μοι τιμῆσαι. ἴσως δ᾽ ἂν 
δυναίμην ἐκτεῖσαι ὑμῖν μνᾶν ἀργυρίου" τοσούτου οὖν τι- 

μῶμαι. Πλάτων δὲ ὅδε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καὶ Κρί- 

tov καὶ Κριτόβουλος καὶ ᾿ἡπολλόδωρος κελεύουσί με τριά- 

κοντὰ μνῶν τιμήσασθαι, αὐτοὶ δ᾽ ἐγγυᾶσϑαι" τιμῶμαι 
οὖν τοσούτον. ἐγγυηταὶ δ᾽ ὑμῖν ἔσονται τοῦ ἀργυρίου 
οὗτοι ἀξιόχρεῳ. 

XXFEX. Οὐ πολλοῦ γ᾽ ἕνεκα χρόνον, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 
ναῖοι, ὄνομα ἕξετε καὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλομένων τὴν 
πόλιν λοιδορεῖν, ὡς Σωκράτη ἀπεκτόνατε, ἄνδρα σοφόν" 
φήσουσι γὰρ δή μὲ σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ μὴ εἰμί, οἱ 
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βουλόμενοι ὑμῖν ὀνειδίξειν. εἰ ovv περιεμείνατε ὀλίγον 
χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτον ἂν ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο" 
ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν, ὅτι πόφῥω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου, 
ϑανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ πρὸς πάντας ὑμᾶς, 
ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἐμοῦ καταψηφισαμένους ϑάνατον. λέγω 
δὲ καὶ τόδε πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. Ἴσως με οἴεσϑε, 

ὦ ἄνδρες, ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων, οἷς ἂν 
ὑμᾶς ἔπεισα, εἰ ᾧμην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν, 
ὥστε ἀποφυγεῖν τὴν δίκην. πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ᾿ ἀπορίᾳ 
μὲν ἑάλωκα, οὐ μέντοι λόγων, ἀλλὰ τόλμης καὶ ἀναι- 
oyvvtíag καὶ τοῦ ἐθέλειν λέγειν πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα, ol 

ἂν ὑμῖν ἥδιστ᾽ ἦν ἀκούειν, ϑρηνοῦντός τέ μου καὶ ὀδυ- 
ρομένου καὶ ἄλλα ποιοῦντος καὶ λέγοντος πολλὰ καὶ 
ἀνάξια ἐμοῦ, ὡς ἐγώ φημι" οἷα δὴ καὶ εἴϑισϑε ὑμεῖς 
τῶν ἄλλων ἀκούειν. ἀλλ᾽ οὔτε τότε ὠήϑην δεῖν ἕνεκα 
τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδὲν ἀὠνελεύϑερον, οὔτε νῦν μοι 
μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αἱἷς- 
ροῦμαι ὧδε ἀπολογησάμενος τεϑνάναι ἢ ἐκείνως ξῆν οὔτε 
γὰρ ἐν δίκη οὔτ᾽ ἐν πολέμῳ οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα 
δεῖ τοῦτο | μηχανᾶσϑαι, ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν 
ϑάνατον. καὶ γὰρ ἐν ταῖς μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνε- 
ται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις ἐκφύγοι καὶ ὅπλα ἀφεὶς 
καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν τραπόμενος τῶν διωκόντων᾽ καὶ ἄλλαι 
μηχαναὶ πολλαί εἰσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις, ὥστε 
διαφεύγειν θάνατον, ἐάν τις τολμᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν. 
ἀλλὰ μὴ οὐ τοῦτ᾽ ἢ χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, ϑάνατον ἐκφυ- 
γεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν ᾿ ϑᾶττον γὰρ ϑα- 
νάτου θεῖ. καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἅτε βραδὺς ὧν καὶ πρεσβύτης 
ὑπὸ τοῦ βραδυτέρου ἑάλων, οἱ δ᾽ ἐμοὶ κατήγοροι ἅτε 
δεινοὶ καὶ ὀξεῖς ὄντες ὑπὸ τοῦ ϑάττονος, τῆς κακίας. 

καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἄπειμι ὑφ᾽ ὑμῶν θανάτου δίκην ὄφλων, 
οὗτοι δ᾽ ὑπὸ τῆς ἀληϑείας ὠφληκότες μοχϑηρίαν καὶ 
ἐδικίαν. καὶ ἐγώ τε τῷ τιμήματι ἐμμένω καὶ οὗτοι. Ταῦτα 
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μέν που ἔσως οὕτω καὶ ἔδει σχεῖν, καὶ οἶμαι αὐτὰ με- 
τρίως ἔχειν. 

XXX. Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ ὑμῖν γρη- 
σμῳδῆσαι, o καταψηφισάμενοί μον καὶ γάρ εἰμι ἤδη rapi. ὦ. Κι. 

ἐνταῦθα, iv o μαλιστ᾽ ἄνθρωποι γρησμῳδοῦσιν, ὕταν29. vr φήρίῳ JJ 
μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι. φημὶ γάρ,. ὦ ἄνδρες, οἱ ἐμὲ." T 
ἀπεκτόνατε, τιμωρίαν ὑμῖν ἥξειν εὐθὺς μετὰ τὸν lus Am ud 
ϑάνατον πολὺ χαλεπωτέραν νὴ Δί᾽ ἢ οἵαν ἐμὲ ἀπεκτό Ὁ 
νατε᾽ νῦν γὰρ τοῦτο εἰργάσασϑε οἰόμενοι ἀπαλλάξεσϑαι 
τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου. τὸ δὲ ὑμῖν πολὺ ἐναντίον 
ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ φημι. πλείους ἔσονται ὑμᾶς οἱ ἐλέγ- 
χοντες, ovg νῦν ἐγὼ κατεῖχον, ὑμεῖς δὲ οὐκ ἠσθάνεσϑε" 
καὶ χαλεπώτεροι ἔσονται ὅσῳ νεώτεροί εἰσι, καὶ ὑμεῖς 
μᾶλλον ἀγανακτήσετε. εἰ γὰρ οἴεσϑε ἀποκτείνοντες ἀνθρώ- 
πους ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίξειν τινὰ ὑμῖν Ott οὐκ ὀρθῶς 
ζῆτε, οὐκ ὀρθῶς διανοεῖσθε᾽ οὐ γάρ ἐσθ᾽ αὕτη ἡ ἀπαλ- 
λαγὴ οὔτε πάνυ δυνατὴ οὔτε καλή, ἀλλ᾽ ἐκείνη καὶ καλ- 
λίστη καὶ ῥάστη, μὴ τουὺς ἄλλους κολούειν, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν 
παρασκευάζειν, ὅπως ἔσταε og βέλτιστος. Ταῦτα μὲν 
οὖν ὑμῖν τοῖς καταψηφισαμένοις μαντευσάμενος ἀπαῖ- 
λάττομαι. 

XXXI. Toig δὲ ἀποψηφισαμένοις ἡδέως dv διαλε- 
χϑείην ὑπὲρ τοῦ γεγονότος τουτουὶ πράγματος, ἐν ᾧ οἱ 
ἄρχοντες ἀσχολίαν ἄγουσι καὶ οὕπω ἔρχομαι οἷ ἐλϑόντα 
us δεῖ τεϑνάναι. ἀλλά μοι, c ἄνδρες, παραμείνατε το- 
σοῦτον χρόνον οὐδὲν γὰρ κωλύει διαμυϑολογῆσαι πρὸς ἀλ- 
λήλους, ἕως ἕξεστιν. ὑμῖν γὰρ cg | φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι 

ἐθέλω τὸ νυνί μοὶ ξυμβεβηκὸς τί ποτε νοεῖ. Ἐμοὶ γάρ, 

ὦ ἄνδρες δικασταί -- ὑμᾶς γὰρ δικαστὰς καλῶν ὀρθῶς 
ἂν καλοίην -- θαυμάσιόν τι γέγονεν. ἡ γὰρ εἰωθυϊά μοι 
μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου ἐν μὲν τῷ πρόσϑεν γρόνῳ παντὶ 
πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιουμένη, 
εἴ τε μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν" νυνὶ δὲ ξυμβέβηκέ μοι, 
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ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, ταυτί, & γε δὴ οἰηϑείη ἄν τις 
καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι. ἐμοὶ δὲ οὔτε ἐξιόντι 
ξἕωϑεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὸ τοῦ ϑεοῦ σημεῖον, οὔτε 
ἡνίκα ἀνέβαινον ἐνταυϑοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτ᾽ ἐν 
τῷ λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντί τι ἐρεῖν καίτοε ἐν ἄλλοις 
λόγοις πολλαχοῦ δή με ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ. νυνὶ δὲ 
οὐδαμοῦ περὶ αὐτὴν τὴν πρᾶξιν οὔτ᾽ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ᾽ 
ἐν λόγῳ ἠναντίωταί μοι. τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμ- 
βάνω; ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ κινδυνεύει γάρ μοι τὸ ξυμβεβηκὸς 
τοῦτο ἀγαϑὸν γεγονέναι, καὶ οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ἡμεῖς ὀρϑῶς 
ὑπολαμβάνομεν, ὅσοι οἰόμεϑα κακὸν εἶναι τὸ τεϑνάναι. 
μέγα μοι τεχμήριον τούτου γέγονεν" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐκ 
ἠναντιώϑη v μοι τὸ εἰωϑὸς σημεῖον, εἰ μή τι ἔμελλον 
ἐγὼ ἀγαϑὸν πράξειν. 
XXXI Ἐννοήσωμεν δὲ καὶ τῇδε, ὡς πολλὴ ἐλπίς 

ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι. Δυοῖν γὰρ ϑάτερόν ἐστι τὸ 
τεϑνάναι" ἢ γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι μηδ᾽ αἴσθησιν μηδε- 
μίαν μηδενὸς ἔχειν τὸν τεθνεῶτα, ἢ κατὰ τὰ λεγόμενα 
μεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις τῇ ψυχῇ τοῦ 

τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον. καὶ site μηδεμία 
αἴσϑησίς ἐστιν, ἀλλ᾽ οἷον ὕπνος, ἐπειδάν τις καϑεύδων 

μηδ᾽ ὄναρ μηδὲν ὁρᾷ, ϑαυμάσιον κέρδος ἂν εἴη ὁ ϑάνα- 
τος. ἐγὼ γὰρ ἂν οἶμαι, εἴ τινα ἐκλεξάμενον δέοι ταύτην 
τὴν νύκτα, ἐν ἡ οὕτω κατέδαρϑεν, ὥστε μηδ᾽ ὄναρ ἐδεῖν, 
καὶ τὰς ἄλλας νύκταρ τε καὶ ἡμέρας τὰς τοῦ βίου τοῦ 

ἑαυτοῦ ἀντιπαραϑέντα ταύτῃ τῇ νυκτὶ δέοι σκεψάμενον 
εἰπεῖν, πόσας ἄμεινον καὶ ἥδιον ἡμέρας καὶ νύκτας ταύ- 
tnc τῆς νυχτὸς βεβίωκεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ, οἶμαι dv 
μὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν μέγαν βασιλέα εὐαριϑμή- 
τους ἂν εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς ἄλλας ἡμέρας καὶ 
νύκτας. εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ ϑάνατός ἐστι, κέρδος ἔγωγε 
λέγω" καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω 
δὴ εἶναι ἢ μία νύξ. εἰ δ᾽ αὖ οἷον ἀποδημῆσαί ἐστιν ὦ 
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ϑάνατος ἐνθένδε εἷς ἄλλον τόπον, καὶ ἀληϑῆ ἐστὶ τὰ 
λεγόμενα, ὡς ἄρα ἐκεῖ εἰσὶν ἅπαντες οἱ τεθνεῶτες, τί 
μεῖξον ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν, c. ἄνδρες δικασταί; εἰ 
γάρ τις ἀφικόμενος εἰς “ἄιδου, ἀπαλλαγεὶς τούτων | τῶν 
φασκόντων δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς ἀληϑῶς δικα- ἔμ». 53 
στάς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν, Μίνως τε καὶ“. 477: 7^ 

Ῥαδάμανϑυς καὶ Δίακὸς καὶ Τριπτόλεμος, καὶ ἄλλοι, (4 Py 
ὅσοι τῶν ἡμιϑέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, 34. JI 
ἄρα φαύλη ἂν εἴη ἡ ἀποδημία; ἢ αὖ Ὀρφεῖ ξυγγενέ- Τέγι.)9 AIR 
σθαι καὶ Movcaío xol Ἡσιόδῳ καὶ Ὁμήρῳ ἐπὶ πόσῳ 
ὧν τις δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω 
τεϑνάναι, εἰ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ ἐπεὶ ἔμοιγε καὶ αὐτῷ 
ϑαυμαστὴ ἂν εἴη 9 διατριβὴ αὐτόϑι, ὁπότε ἐντύχοιμι 
Παλαμήδει καὶ Αἴαντι τῷ Τελαμῶνος, καὶ εἴ τις “ἄλλος 

τῶν παλαιῶν διὰ κρίσιν ἄδικον τέθνηκεν, ἀγντιπαραβάλ- 
λοντι τὰ ἐμαυτοῦ πάϑη πρὸς τὰ ἐκείνων, ὡς ἐγὼ ol- 
μαι, οὐκ ὧν ἀηδὲς εἴη. καὶ δὴ τὸ μέγιστον, τοὺρ ἐκεῖ 
ἐξετάξοντα καὶ ἐρευνῶντα ὥσπερ τοὺς ἐνταῦϑα διά- 
γειν, τίς αὐτῶν σοφός ἐστε καὶ τίς οἴεται μέν, ἔστι δ᾽ 
οὔ. ἐπὶ πόσῳ δ᾽ ἂν τις, ὦ ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο 
ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ Τροίαν ἀγαγόντα τὴν " πολλὴν στρα- - 

τιὰν ἢ Ὀδυσσέα ἢ Σίσυφον, ἢ ἄλλους μυρίους ἄν τις Jfenugp- Ze 
εἴποι καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας; οἷς ἐκεῖ διαλέγεσθαι καὶ eve. /3. 

" ξυνεῖναι καὶ ἐξετάξειν ἀμήχανον ἂν εἴη εὐδαιμονίας. 
πάντως οὐ δήπου τούτου γε ἕνεκα οἱ ἐκεῖ ἀποχτείνουσι" 

τά τε γὰρ ἄλλα εὐδαιμονέστεροί εἰσιν οἱ ἐκεῖ τῶν ἐν- 
ϑάδε, καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν χρόνον ἀϑάνατοί εἶσιν, εἴπερ 
ys τὰ λεγόμενα ἀληϑῆ ἐστίν. 

ΧΧΧΙΙΙ. ᾿Αλλὰ καὶ ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν ϑάνατον, καὶ ἕν τι 
τοῦτο διανοεῖσθαι ἀληϑές, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ 
κακὸν οὐδὲν οὔτε ξῶντι οὔτε τελευτήσαντι, οὐδὲ ἀμε- 
λεῖται ὑπὸ θεῶν τὰ τούτον πράγματα᾽ οὐδὲ τὰ ἐμα 
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νῦν ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου γέγονεν, ἀλλά μοι δῆλόν ἐστι 
τοῦτο, ὅτι ἤδη τεθνάναι καὶ ἀπηλλάχϑαι πραγμάτων 
βέλτιον ἦν μοι. διὰ τοῦτο καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ ἀπέτρεψε 
τὸ σημεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισαμένοις μον καὶ 

τοῖς κατηγόροις οὐ πάνυ γαλεπαίνω. καίτοι οὐ ταύτῃ τῇ 
διανοίᾳ κατεψηφίζοντό μου καὶ κατηγόρουν, ἀλλ᾽ οἰόμενοι 
βλάπτειν τοῦτο αὐτοῖς ἄξιον μέμφεσθαι. 

Τοσόνδε μέντοι αὐτῶν δέομαι" τοὺς υἱεῖς μου, ἔπει- 

δὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασϑε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα 
λυποῦντεςρ, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν 
ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἀρε- 
τῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί τι εἶναι μηδὲν ὄντες, ὀνειδίξετε 
αὐτοῖς, ὥσπερ ἐγὼ ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, 
καὶ οἴονταί τι εἶναι ὄντες οὐδενὸς ἄξιοε. καὶ ἐὰν ταῦτα 

ποιῆτε, δίκαια V πεπονθὼς ἐγὼ ἔσομαι ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτός 
τε καὶ οἱ υἱεῖς. 

᾿Δλλὰ yàg ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανουμένῳ, 
ὑμῖν δὲ βιωσομένοις. ὑπότεροι δὲ ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ 
ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ ϑεῷ. 



K P I T Q N. 
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TA TOT A4IAAOT'OT IIPOZAIIA 

ΣΏΚΡΑΤΗΣ, KPITON. 



E. Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ οὐ πρῴ 
ἐστιν; 

KP. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Πηνίκα μάλιστα; 
KP. Ὄρϑρος βαϑύς. 

ΣΩ. Θαυμάξω, ὅπως ἠθέλησέ σοι Ó τοῦ ἀισρῶ ηδιοῦ 

φύλαξ ὑπακοῦσαι. 

ΚΡ. Ἐυνήϑης ἤδη μοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ 
πολλάκις δεῦρο φοιτᾷν, καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ᾽ ἐμοῦ. 

Z9. "Aor. δὲ ἥκεις ἢ πάλαι; 
ΚΡ, Ἐπιεικῶς πάλαι. 

ΣΩ. Εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράρ us, ἀλλὰ σιγῇ 
παρακάθϑησαι; 

KP. Οὐ μὰ τὸν “ἴ, ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς 

ἤϑελον ἐν τοσαύτῃ τε ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ εἷναι. ἀλλὰ καὶ 
σοῦ πάλαι ϑαυμάξω αἰσθανόμενος, ὡς ἡδέως καϑεύδεις " 
καὶ ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. καὶ 
πολλάκις μὲν δή σὲ καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ ss- 

δαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ νῦν κα- 
θεστώσῃ ξυμφορᾷ, ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν καὶ πράως φέρεις. 

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγα- 
ναχτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἰ δεῖ ἤδη τελευτῶν. 

KP. Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύ- 

ταῖς ξυμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται 
ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ. 
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ΣΩ. Ἔστι ταῦτα. ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρὼ ἀφῖξαι; 
KP. ᾿Δγγελίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπήν, οὐ σοί, 

ὡς ἐμοὶ φαίνεται, ἀλλ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτηδείοις 
πᾶσι καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, ἣν ἐγώ, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, 
ἐν τοῖς βαρύτατ᾽ ἂν ἐνέγκαιμι. 

ΣΩ. Τίνα ταύτην; 7 τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ “Ζ΄ήλου, 
οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με; 

τ KP. OV τοι δὴ ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖ μέν μοι ἥξειν 
τήμερον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου 
καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό. δῆλον οὖν ἐκ τούτων τῶν 
ἀγγέλων, ὅτι ἥξει τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ εἰς αὔριον 
ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾷν. 

Jk Z9. '4M, ὦ Κρίτων, τύχῃ ἀγαθῇ. εἰ ταύτῃ 
τοῖς ϑεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω. οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν 
αὐτὸ | τήμερον. 

ΚΡ. Πόθεν τοῦτο τεκμαίρει ; 

ΣΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ. τῇ γάρ πον ὑστεραίᾳ δεῖ μὲ ἀπο- 
ϑνήσκειν ἢ ἡ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον. 

KP. Φαοί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι. 

Z4. Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ 
ἥξειν, ἀλλὰ τῆς ἑτέρας. τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος Évv- 

πνίον, ὃ ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς νυκτός " καὶ 
κινδυνεύειρ ἐν καιρῷ τινὶ οὐκ ἐγεῖραί με. 

KP. ἮἯΝν δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον; 
ΣΩ. Ἐδόκει τίς μοι γυνὴ προσελθοῦσα καλὴ καὶ 

εὐειδής, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι μὲ καὶ εἰπεῖν, 
Ὦ Σώκρατες, Ἤματί κεν τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον ἵκοιο. 

ΚΡ. Ὡς ἄτοπον τὸ ἐνύπνιον, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ἐναργὲς μὲν οὖν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Κρίτων. 

ΠῚ. KP. Λίαν ye, Gg ἔοικεν. ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε Σώ- 
κρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πείθου καὶ σώϑητι" ὡς ἐμοί, 
ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία ξυμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς 
piv τρῦ ἐστερῆσϑαι τοιούτου ἐπιτηδείον, οἷον ἐγὼ οὐδένα 
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μή ποτε εὐρήσω, ἕτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω, οἱ ἐμὲ καὶ 
σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν, αἷς οἷός τ᾽ ὧν σε σώζειν, εἰ ἤϑελον 
ἀναλίσκειν χρήματα, ἀμελῆσαι. καίτοι τίς ἂν αἰσχίων 
εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖ- 
σϑαι ἢ φίλους; οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοί, ὡς σὺ 
«αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προϑυμου- 
μένων. 

ΣΏ. ᾿Αλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς 
τῶν πολλῶν δόξης μέλει; οἱ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν μᾶλ- 
lov ἄξιον φροντίζειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχϑαι, 
ὥσπερ ἂν πραχϑῇ. 

KP. 41V ὁρᾷς δὴ ὅτι ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες, καὶ 
τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. αὐτὰ δὲ δῆλα τὰ παρόντα 
νυνί, ὅτι οἷοί τ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν 
καχῶν ἐξεργάξεσθαι, ἀλλὰ τὰ μέγιστα σχεδόν, ἐάν τις ἐν 

αὐτοῖς διαβεβλημένος ἢ. 

ΣΩ. Ei γὰρ ὥφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τε εἶναι οἱ 
πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐξεργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τε ἦσαν - 
αὖ καὶ ἀγαϑὰ τὰ μέγιστα, καὶ καλῶς ἂν εἶχε. νῦν δὲ 
οὐδέτερα οἷοί cs: οὔτε yàg φρόνιμον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ 
ποιῆσαι, ποιοῦσι δὲ τοῦτο ὅ τι ἂν τύχωσιν. 

IV. ΚΡ. Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω" τάδε δέ, ὦ 
Σώκρατες, εἰπέ μοι. ἀρά γε μὴ ἐμοῦ προμηϑεῖ καὶ τῶν 
ἄλλων ἐπιτηδείων, μή, ἐάν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς, οἱ συκο- 

φάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε ἐκκλέ- 
ψασι, καὶ ἀναγκασθῶμεν 7] καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν ἀπο- 
βαλεῖν ἢ συχνὰ χρήματα, ἢ καὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις 
παϑεῖν ; εἰ γάρ τι τοιοῦτον φοβεῖ, ἔασον αὐτὸ γαίρειν" 

ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμὲν σώσαντές σε κινδυνεύειν 
τοῦτον τὸν κίνδυνον καί, ἐὰν δέῃ, ἔτι τούτου μείξω. 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ πείϑου καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

Z9. Καὶ ταῦτα προμηϑοῦμαι, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλα 
πολλά. 
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ΚΡ. Μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ" καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ 
τἀργύριόν ἐστιν, O ϑέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί σε καὶ 

ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε. ἔπειτα οὐχ ὑρᾶς τούτους τοὺς συκο- 
φάντας ὡς εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ᾽ αὐτοὺς πολλοῦ 

ἀργυρίου; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγώμαι, 
ἱκανά ἔπειτα καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν 
ἀναλίσκειν τάμά, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ἕτοιμοι ὠναλέσκειν - 
εἷς δὲ κεκόμικεν ἐπ αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἱκανόν, Σιμμίας 
ὁ Θηβαῖος - ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης καὶ ἄλλοι πολλοὶ πάνυ. 
ὥστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς 
σαυτὸν σῶσαι, μήτε ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές 
σοι γενέσϑω, ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ἐξελθὼν ὅ τι γρῷο σαυτῷ. 
πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἄλλοσε ὅποι ἂν ἀφίκῃ ἀγαπήσουσί 
σε" ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἐέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ 
ξένοι, of σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι 
παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν. 

W. Ἔτι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς 
ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωϑῆναι" καὶ 

τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σεαυτὸν γενέσθαι, ἅπερ ἂν καὶ οἱ 

ἐχθροί cov σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σὲ διαφϑεῖραι βου- 
λόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς σαυτοῦ 

ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὖς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ 
ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσει καταλιπών, καὶ τὸ σὸν μέρος, O τι 
&v τύχωσι, τοῦτο πράξουσι" τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἰκός, 
τοιούτων οἷάπερ εἴωϑε γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περὶ 
τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας, ἢ ξυν- 
διαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα᾽ σὺ δέ μοι 
δοκεῖς τὰ ῥᾳθυμότατα αἱρεῖσθαι" χρὴ δέ, ἅπερ ἂν ἀνὴρ 
ἀγαϑὸς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο,. ταῦτα αἱρεῖσθαι, φάσκοντά 
γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι" ὡς ἔγωγε 
καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύ- 
γνομαι, μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ 
τινὶ τῇ ἡμετέρα πεπρᾶχϑαι, καὶ ἡ εἴσοδος τῆς δίκης εἰς 
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τὸ δικαστήριον ὡς εἰσῆλϑες ἐξὸν μὴ εἰσευθεῖν, καὶ 
αὐτὸς ὁ ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένετο, καὶ τὸ τελευταῖον 
δὴ τουτί, ὥσπερ κατάγελως τῆς πράξεως, κακίᾳ τινὶ καὶ 
ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ | διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν, οἵτινές 
σε οὐχὶ ἐσώσαμεν οὐδὲ σὺ σαυτόν, οἷόν ve ὃν καὶ Óv- 
vazóv, εἴ τι καὶ σμικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἤν. ταῦτ᾽ ovv, ὦ 
Σώκρατες, ὅρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ἢ σοί τε 
xal ἡμῖν. ἀλλὰ βουλεύου, μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσϑαι 
ἔτι ὥρα, ἀλλὰ βεβουλεῦσθαι. μία δὲ βουλή" τῆς γὰρ ἐπι- 
οὔσης νυκτὸς ταῦτα πάντα δεῖ πεπρᾶχϑαι. εἰ δέ τι πε- 
φιμενοῦμεν, ἀδύνατον καὶ οὐκέτε οἷόν τε. ἀλλὰ παντὶ 
τρόπῳ, ὦ Σώκχρατες, πείθου μοι καὶ μηδαμῶς ἄλλως 
ποέει. 

VK. ΣΩ. 'Q gs Κρίτων, ἡ προθυμία cov πολλοῦ 
ἀξία, εἰ μετά τινος ὀρθότητος εἴη" εἰ δὲ μή, ὅσῳ μεί- 
(ov, τοσούτῳ χαλεπωτέρα. σκοπεῖσθαι οὖν χρὴ ἡμᾶς, 
εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε ux: ὡς ἐγὼ οὐ μόνον νῦν 
ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πεί- 
θεσθαι ἢ τῷ λόγῳ, ὃς ἄν μοι λογιξομένῳ βέλτιστος φαί- 
νηται. τοὺς δὲ λόγους, οὖς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον, οὐ 
δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν, ἐπειδή μοι 90s ἡ τύχη γέγονεν, 
ἀλλὰ σχεδόν τι ὅμοιοι φαίνονταί μοι, καὶ τοὺς αὐτοὺς 
πρεσβεύω καὶ τιμῶ οὔσπερ καὶ πρότερον' ὧν ἐὰν μὴ 
βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ παρόντι, εὖ ἴσϑι ὅτε οὐ 
μή σοι ξυγχωρήσω, οὐδ᾽ dv πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ 
τῶν πολλῶν δύναμις ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται, 
δεσμοὺς καὶ ϑανάτους ἐπιπέμπουσα καὶ χρημάτων ἀφαι- 
φέσεις. Πῶς οὖν ἂν μετριώτατα σκοποίμεθα αὐτά; Εἰ 
πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν, ὃν σὺ λέγεις 
περὶ τῶν δοξῶν, πότερον καλῶς ἐλέγετο ἑκάστοτε ἢ οὔ, 
ὅτι ταῖς μὲν δεῖ τῶν δοξῶν προσέχειν τὸν νοῦν, ταῖς 

δὲ ob: ἢ πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἀποθνήσκειν καλῶς ἐλέγετο, 
γὺν δὲ κατάδηλος ἄρα ἐγένετο, ὅτι ἄλλως ἕνεκα λόγου 

PLATO I. $ 
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ἐλέγετο, ἦν δὲ παιδιὰ καὶ φλυαρία εἷς ἀληθῶς; ἐπιθυμῶ 
δ᾽ ἔγωγε ἐπισκέψασθαι, ὦ Κρίτων, κοινῇ μετὰ σοῦ, εἴ 

τί μοι ἀλλοιότερος φανεῖται, ἐπειδὴ ὧδε ἔχω, 7] ὁ αὐτός, 
καὶ ἐάσομεν χαίρειν ἢ πεισόμεθα αὐτῷ. ἐλέγετο δέ πως, 
ὃς ἐγῴμαι, ἑκάστοτε ὧδε ὑπὸ τῶν οἰομένων τι λέγειν, 
ὥσπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι τῶν δοξῶν, cg οἱ ἄνϑρωποε 
δοξάξουσι, δέοι τὰς μὲν περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, τὰς δὲ 

μή. τοῦτο πρὸς ϑεῶν, ὦ Κρίτων, οὐ δοκεῖ καλῶς σοε 
λέγεσϑαι; σὺ γάρ, ὅσα ys τἀνθρώπεια, ἐκτὸς εἶ τοῦ μέλ- 
λειν | ἀποϑνήσκειν αὔριον, καὶ οὐκ ἄν σε παρακρούοι 7j 
παροῦσα ξυμφορά᾽ σκόπει δή" οὐχ ἱκανῶς δοκεὶ σοι λέγε- 
σϑαι, ὅτι οὐ πάσας χρὴ τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων. τιμᾶν, 
ἀλλὰ τὰς μέν, τὰς δ᾽ οὔ; οὐδὲ πάντων, ἀλλὰ τῶν μέν, 
τῶν δ᾽ οὔ; τί φής; ταῦτα οὐχὶ καλῶς λέγεται; 

ΚΡ. Καλῶς. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὰς μὲν χρηστὰς τιμᾷν, τὰς δὲ πονη- 

ρὰς μή; 
ΚΡ. Naí. 

ΣΏ. Χρησταὶ δὲ οὐχ oi τῶν φρονίμων, πονηραὶ δὲ 
αἱ τῶν ἀφρόνων; 

ΚΡ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
WIE 9. Φέρε δή, πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα ἐλέγετο ; 

γυμναζόμενος ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράττων πότερον παντὸς 
ἀνδρὸς ἐπαίνῳ καὶ ψόγῳ καὶ δόξῃ τὸν νοῦν προσέχει, ἢ 
ἑνὸς μόνου ἐκείνου, ὃς ἂν τυγχάνῃ ἐχτρὸς ἢ παιδοτρίβης ὦν; 

ΚΡ. Ἃ νὸς μόνου. 
ΣΩ. Οὐκοῦν φοβεῖσϑαι χρὴ τοὺς ψόγους καὶ ἀσπά- 

ξεσϑαι τοὺς ἐπαίνους τοὺς τοῦ ἑνὸς ἐκείνου, ἀλλὰ μὴ 

τοὺς τῶν πολλῶν. 

ΚΡ. Δῆλα δή. 
ZO. Ταύτῃ ἄρα αὐτῷ πρακτέον καὶ γυμναστέον καὶ 

ἐδεστέον γε καὶ ποτέον, gf ἂν τῷ ἑνὶ δοκῇ τῷ ἐπιστάτῃ 
καὶ ἐπαΐοντι, μᾶλλον ἢ ἡ ξύμπασι τοῖς ἄλλοις. 
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KP. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Els. ἀπειϑήσας δὲ τῷ ἑνὶ καὶ ἀτιμάσας αὐτοῦ 

τὴν δόξαν καὶ τοὺς ἐπαίνους, τιμήσας δὲ τοὺς τῶν ποῖ- 
λῶν λόγους καὶ μηδὲν ἐπαϊόντων, tox οὐδὲν κακὸν πείσεται; 

ΚΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΘΩ. Tí δ᾽ ἔστι τὸ κακὸν τοῦτο; καὶ ποῖ τείνει, καὶ 

εἰς τί τῶν τοῦ ἀπειϑοῦντος ; 

KP. Δῆλον ὅτι εἰς τὸ σῶμα" τοῦτο γὰρ διολλύει. 
ΣΏ. Καλῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τάλλα, ὦ Κρίτων, 

οὕτως, ἵνα μὴ πάντα διίΐωμεν, καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν Ói- 
καίων καὶ ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν 
καὶ κακῶν, περὶ ὧν νῦν ἡ βουλὴ ἡμῖν ἐστίν, πότερον τῇ 
τῶν πολλῶν δόξῃ δεῖ ἡμᾶς ἕπεσθαι καὶ φοβεῖσθαι αὐτήν, 
ἢ τῇ τοῦ ἑνός, εἴ τίς ἐστιν ἐπαΐων, ὃν δεῖ καὶ αἰσχύνε- 

σϑαι καὶ φοβεῖσθαι μᾶλλον ἢ ξύμπαντας τοὺς ἄλλους ; 

à εἰ μὴ ἀκολουθήσομεν, διαφθεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ λωβη- 
σόμεθα, ὃ τῷ μὲν δικαίῳ βέλτιον ἐγίγνετο, τῷ δὲ ἀδίκῳ 
ἀπώλλυτο. ἢ οὐδέν ἐστι τοῦτο ; 

ΚΡ. Οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. 
ΨΕΙ. Z9. Φέρε δή, ἐὰν το ὑπὸ τοῦ ὑγιεινοῦ μὲν 

βέλτιον γιγνόμενον, ὑπὸ τοῦ νοσώδους δὲ διαφϑειρόμενον, 
διολέσωμεν πειθόμενοι μὴ τῇ τῶν ἐπαϊόντων δόξη, ἄρα 
βιωτὸν ἡμῖν ἐστὲ διεφθαρμένου αὐτοῦ; ἔστε δέ που 
τοῦτο τὸ σῶμα" ἣ οὐχί; 

ΚΡ. Ναί. 

ΣΩ. 'AQ οὖν βιωτὸν ἡμῖν ἐστὶ μετὰ μοχϑηροῦ καὶ 
διεφϑαρμένου σώματος; í 

KP. Οὐδαμῶς. 
ZQ. ᾿Αλλὰ μετ᾽ ἐκείνου ἄρα ἡμῖν βιωτὸν διεφϑαρ- 

μένου, ᾧ τὸ ἄδικον μὲν λωβᾶται, τὸ δὲ δίκαιον ὀνίνησιν; 
ἢ φαυλότερον ἡγούμεθα εἶναι τοῦ σώματος ἐκεῖνο, ὅ τί 
ποτ᾽ ἐστὶ τῶν ἡμετέρων, περὶ O 7] τε ἀδικία καὶ ἡ δι- 
καιοσύνη ἐστίν; 
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ΚΡ. Οὐδαμῶς. 

XQ. "Ad τιμιώτερον; 

KP. Πολύ yt. 

Z9. Οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντι- 
στέον, τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὅ τι ὁ ἐπαΐων περὶ 
τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἷς, καὶ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια. 
ὥστε πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρθῶς εἰσηγεῖ, εἰσηγούμενος 
τῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖν ἡμᾶς φροντίξειν περὶ τῶν 
δικαίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐναντίων. ἀλλὰ 
μὲν δή, φαίη γ᾽ ἂν τις, οἷοί v' εἰσὶν ἡμᾶς οἱ πολλοὶ 
ἀποκτιννύναι; 

KP. Wa δὴ καὶ ταῦτα " φαίη γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατες. 
ZQ. ᾿Αληϑῆ λέγεις. ἀλλ, ὦ ϑαυμάσιε, οὗτός τε ὁ 

λόγος, ὃν διεληλύϑαμεν, ἔμοιγε δοκεῖ ᾿ὅμοιος εἶναε τῷ 
καὶ πρότερον καὶ τόνδε αὖ σκόπει, εἰ ἔτι μένει ἡμῖν ἢ οὔ, 
ὅτι οὐ τὸ [jv περὶ πλείστου ποιητέον, ἀλλὰ τὸ εὖ ξῇν. 

KP. ᾿Αλλὰ μένει. 

. EQ. Τὸ δὲ εὖ xol καλῶς καὶ δικαίως ὅτι ταὐτόν 

ἐστι, μένει ἢ οὐ μένει; 
ΚΡ. Μένει. : 
ΙΧ. Z9. Οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο 

σκεπτέον, πότερον δίκαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσϑαι ἐξιέναι 
μὴ ἀφιέντων ᾿Αϑηναίων, ἢ οὐ δίκαιον - καὶ ἐὰν μὲν φαί- 
νηται δίκαιον, πειρώμεθα, . εἰ δὲ μή, ἐῶμεν. dg δὲ σι 
λέγεις τὰς σκέψεις περί τε ἀναλώσεως γρημάτων καὶ δόξης 

καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα, ὦ Κρίτων, 
σχέμματα ἡ τῶν ῥᾳδίως ἀποκειννύντων καὶ ἀναβιωσκο- 
μένων γ᾽ ἄν, εἰ οἷοί τε ἦσαν, οὐδενὶ ξὺν νῷ, τούτων 
τῶν πολλῶν. ἡμῖν δ᾽, ἐπειδὴ ὁ λόγος οὕτως αἱρεῖ, μὴ 
οὐδὲν ἄλλο σκεπτέον ἢ ἢ ὅπερ νῦν δὴ ἐλέγομεν, πότερον 
δίκαια πράξομεν καὶ χρήματα τελοῦντες τούτοις τοῖς ἐμὲ 

ἐνθένδε ἐξάξουσι καὶ χάριτας, καὶ αὐτοὶ ἐξάγοντές τε 
καὶ ἐξαγόμενοι, ἢ τῇ ἀληϑείᾳ ἀδικήσομεν ταῦτα πάντα 



49. IIAATQ9NOZ, KPITÀN. 69 

ποιοῦντες" κἂν φαινώμεθα ἄδικα αὐτὰ ἐργαξόμενοι, μὴ 
οὐ δέη ὑπολογίξεσϑαι οὔτ᾽ εἰ ἀποθνήσκειν δεῖ παραμένον- 
τας καὶ ἡσυχίαν ἄγοντας, οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ 
τοῦ ἀδικεῖν. ΄ 

ΚΡ. Καλῶς μέν μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες, ὅρα 
δὲ τί δρῶμεν. | 

Z9. Σκοπῶμεν, ὦ ᾿᾽γαϑέ, κοινῇ, καὶ εἴ mp ἔχεις 
ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντίλεγε, καί σοι πείσομαι" εἰ 
δὲ μή, παῦσαι ἤδη, ὦ μακάριε, πολλάκις μοι λέγων τὸν 

αὐτὸν λόγον, ὡς γρὴ ἐνθένδε ἀκόντων ᾿Αϑηναίων ἐμὲ 
ἀπιέναι" Og ἐγὼ περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι πεῖσαί σε ταῦτα 
πράττειν, ἀλλὰ μὴ ἄκοντος. ὅρα δὲ δὴ τῆς σκέψεως τὴν 
ἀρχήν, ἐάν σοι ἱχλανῶς λέγηται, καὶ πειρῶ ἀποκρίνεσθαι 
τὸ | ἐρωτώμενον, 7) ἂν μάλιστα οἴῃ. 

KP. ᾿Αλλὰ πειράσομαι. 
X. Z9. Οὐδενὶ τρόπῳ φαμὲν ἑκόντας ἀδικητέον 

εἶναι, ἢ τινὶ μὲν ἀδικητέον τρόπῳ, τινὶ δὲ οὔ; ἣ οὐδα- 
pg τό γε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε καλόν, og πολλάκις 
ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ὡμολογήθη; ὅπερ καὶ 
ἄρτι ἐλέγετο. ἢ πᾶσαι ἡμῖν ἐκεῖναι αἱ πρόσϑεν ὁμολογίαι 
ἐν ταῖσδε ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις ἐκκεχυμέναι εἰσί, καὶ πάλαι, 
εὖ Κρίτων, ἄρα τηλικοίδε γέροντες ἄνδρες πρὸς ἀλλήλους 
σπουδῇ διαλεγόμενοι ἐλάϑομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων οὐδὲν 
διαφέροντες; ἢ παντὸς μᾶλλον οὕτως ἔχει, ὥσπερ τότε 
ἐλέγετο ἡμῖν, εἴτε φασὶν οἱ πολλοὶ εἴτε μή; καὶ εἴτε δεῖ 
ἡμᾶς ἔτι τῶνδε χαλεπώτερα πάσχειν εἴτε καὶ πραότερα, 
ὅμως τό γε ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν 
τυγχάνει ὃν παντὶ τρόπῳ; φαμὲν ἣ οὔ; 

KP. Φαμέν. 

ΣΩ. Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν. 

ΚΡ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Οὐδὲ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς οἱ ποῖ- 

λοὶ οἴονται, ἐπειδή γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν. 
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KP. Ow φαίνεται. 
ΣΩ. Τί δὲ δή; κακουργεῖν δεῖ, ὦ Κρίτων, ἢ ob; 
KP. Οὐ δεῖ δή που, ὦ Σώκρατες. 

ZQ. τί δέ; ἀντικακουργεῖν κακῶς πάσχοντα, cg οἱ 
πολλοί φασι, δίκαιον ἢ οὐ δίκαιον; 

ΚΡ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. Τὸ ydQ που κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ ἀδι- 

κεῖν οὐδὲν διαφέρει. 
KP. A95 λέγεις. ! 
ΣΩ. Οὔτε ἄρα ἀνταδικεῖν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν 

οὐδένα ἀνθρώπων, οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν πάσγῃ ὑπ᾽ αὐτῶν. 

καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, ταῦτα καϑομολογῶν, ὅπως μὴ παρὰ 
δόξαν ὁμολογῇς. οἶδα γὰρ ὅτι ὀλίγοις τισὶ ταῦτα καὶ 
δοκεῖ καὶ δόξει. οἷς οὖν οὕτω δέδοκται καὶ οἷς μή, τού- 

τοις οὐκ ἔστι κοινὴ βουλή, ἀλλ᾽ ἀνάγκη τούτους ἀλλήλων 
καταφρονεῖν, ὁρῶντας τὰ ἀλλήλων βουλεύματα. σκόπει 
δὴ οὖν καὶ σὺ εὖ μάλα, πότερον κοινωνεῖς καὶ ξυνδοκεῖ 

σοι καὶ ἀρχώμεθα ἐντεῦϑεν βουλευόμενοι, eg οὐδέποτε“ 
ὀρϑῶς ἔχοντος οὔτε τοῦ ἀδικεῖν οὔτε τοῦ ἀνταδικεῖν οὔτε 
κακῶς πάσχοντα ἀμύνεσθαι ἀντιδρῶντα κακῶς" ἢ ἀφέ- 
στασαι καὶ οὐ κοινωνεῖς τῆς ἀρχῆς ; ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ 

πάλαι οὕτω καὶ νῦν Lr. δοκεῖ, σοὶ δ᾽ εἴ πῃ ἄλλῃ δέδο- 
κται, λέγε καὶ δίδασκε. εἰ δὲ ἐμμένεις τοῖς πρόσϑεν, τὸ 
μετὰ τοῦτο ἄκουε. 

KP. AV ἐμμένω τε καὶ ξυνδοκεῖ uou ἀλλὰ λέγε. 
ZQ. Aéyo δὴ αὖ τὸ μετὰ τοῦτο, μᾶλλον δ᾽ ἐρωτῶ: 

πότερον ἃ ἄν τις ὁμολογήσῃ τῳ δίκαια ὄντα ποιητέον ἣ 
ἐξαπατητέον; 

ΚΡ. πΠοιητέον. 

ΧΙ. Z9. Ἔκ τούτων δὴ ἄϑρει. ἀπιόντες ἐνθένδε 
ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν | πόλιν πότερον κακῶς τινὰς ποι- 

οὔμεν, καὶ ταῦτα οὖς ἥκιστα δεῖ, ἢ οὔ; καὶ ἐμμένομεν 
οἷς ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν ἢ οὔ; 
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KP. Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἀποκρέίνασϑαι πρὸς ὃ 
ἐρωτᾷς" οὐ γὰρ ἐννοῶ. 

ΣΩ. ᾿Αλλ ὧδε σκόπει. εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε 
ἀποδιδράσκειν, εἴθ᾽ ὕπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες 
οὗ νόμοι καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο, 

Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; ἄλλο τι 
ἢ τούτῳ τῷ ἔργῳ, à ἐπιχειρεῖς, διανοεῖ τούς τε νόμους 
ἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ ξύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; ἢ 
δοκεῖ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ dva- 
εετράφϑαι, ἐν ἡ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν (aycu, 
ἀλλ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται καὶ διαφϑείρων- 
ται; Τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοι- 

αὕτα; πολλὰ γὰρ ἂν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν 
ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένον, ὃς τὰς δίκας τὰς 
δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι. ἢ ἐροῦμεν πρὸς 
αὐτοὺς ὅτι Ἠδίκει γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις καὶ οὐκ ὀρθῶς 
τὴν δίκην ἔκρινε; Ταῦτα ἢ τί͵ ἐροῦμεν ; 

ΚΡ. Ταῦτα νὴ Δί᾽, ὦ Σώκρατες. 
XIL ΣΏ. Τί οὖν, ἂν εἴπωσιν οἱ νόμοι, Ὦ Σώ- 

κρατες, 7 καὶ ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν ts καὶ σοί, ἢ ἐμμέ- 
νειν ταῖς δίκαις αἷς ἂν x πόλις δικάξῃ ; εἰ οὖν αὐτῶν 

ϑαυμάζοιμεν λεγόντων, ἴσως ἂν εἴποιεν ὅτε Ὦ Σώκρα- 
τες, μὴ ϑαύμαζε τὰ λεγόμενα, ἀλλ᾽ ἀποκρίνου, ἐπειδὴ 
καὶ εἴωϑας γρῆσϑαι τῷ ἐρωτᾷν rt καὶ ἀποκρίνεσθαι. 
φέρε γάρ, τί ἐγκαλῶν ἡμῖν καὶ τῇ πόλει ἐπιχειρεῖς ἡμᾶς 
ἀπολλύναι; οὐ πρῶτον μέν σε ἐγεννήσαμεν ἡμεῖς, καὶ δὲ 
ἡμῶν ἐλάμβανε τὴν μητέρα σου ὁ πατὴρ καὶ ἐφύτευσέ σε; 
φράσον οὖν, τούτοις ἡμῶν, τοῖς νόμοις τοῖς περὶ τοὺς 

γάμους, μέμφει τι ὡς οὐ καλῶς ἔχουσιν; Οὐ μέμφομαι, 
φαίην ἄν. ᾿Δλλὰ τοῖς περὶ τὴν τοῦ γενομένου τροφήν 
τε agi παιδείαν, ἐν ἡ καὶ σὺ ἐπαιδεύϑης; ἢ οὐ καλῶς 

προσέταττον. ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούτοις τεταγμένοι νόμοι, πα- 
φαγγέλλοντες' τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μουσικῇ καὶ γυμνα- 
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στικῇ παιδεύειν; Καλῶς, φαίην àv. Ele. ἐπειδὴ δὲ 

ἐγένου xal ἐξετράφης καὶ ἐπαιδεύϑης, ἔχοις ἂν εἰπεῖν 
πρῶτον μὲν ὡς οὐχὶ ἡμέτερος ἦσθα καὶ ἔκγονος καὶ - 
δοῦλος, αὐτός τε καὶ οἱ σοὶ πρόγονοι; καὶ εἰ τοῦθ᾽ 
οὕτως ἔχει, dg ἐξ ἴσου οἴει εἶναι σοὶ τὸ δίκαιον καὶ 
ἡμῖν, καὶ ἅττ᾽ dv ἡμεῖς σε ἐπιχειρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ 
ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴει δίκαιον εἶναι; ἢ πρὸς μὲν ἄρα 
σοι τὸν πατέρα οὐκ ἐξ ἴσου ἦν τὸ δίκαιον καὶ πρὸς τὸν 
δεσπότην, εἴ σοι ὧν ἐτύγχανεν, ὥστε, ἅπερ πάσχοις, 
ταῦτα καὶ ἀντιποιεῖν, οὔτε κακῶς ἀκούοντα ἀντιλέγειν 
οὔτε | τυπτόμενον ἀντιτύπτειν οὔτε ἄλλα τοιαῦτα πολλά" 
πρὸς δὲ τὴν πατρίδα ἄρα καὶ τοὺς νόμους ἐξέσται σοι, 
ὥστε, ἐών σε ἐπιχειρῶμεν ἡμεῖς ἀπολλύναι δίκαιον ἡγού- 
μενοι εἶναι, καὶ σὺ δὲ ἡμᾶς τοὺς νόμους καὶ τὴν πατρίδα 
καϑ' 0cov δύνασαι ἐπιχειρήσεις ἀνταπολλύναι, καὶ φήσεις 
εαῦτα ποιῶν δίκαια πράττειν, ὁ τῇ ἀληϑείᾳ τῆς ἀρεεῆς 
ἐπιμελόμενος; ἦ οὕτως εἶ σοφός, ὥστε λέληθέ σε ὅτι 
μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων 
τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον 
καὶ ἐν μείξονι μοίρᾳ καὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις 
τοῖς νοῦν ἔχουσι, καὶ σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν 
καὶ θωπεύειν πατρίδα γαλεπαίνουσαν ἢ πατέρα, καὶ ἢ 
πείθειν ἢ ποιεῖν ἃ ὧν κελεύῃ, καὶ πάσχειν, ἐάν τι προσ- 
τάττῃ παϑεῖν, ἡσυχίαν ἄγοντα, ἐάν τε τύπτεσθαι ἐάν 
τε δεῖσθαι, ἐάν τε εἰς πόλεμον ἄγῃ τρωϑησόμενον ἢ ἀπο- 
ϑανούμενον, ποιητέον ταῦτα, καὶ τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει, 
καὶ οὐχὶ ὑπεικτέον οὐδὲ ἀναχωρητέον οὐδὲ λειπτέον τὴν 
τάξιν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ πανταχοῦ 
ποιητέον ἃ ἂν κελεύῃ ἡ πόλις καὶ ἡ πατρίς, ἢ πείθειν 
αὐτὴν ἡ τὸ δίκαιον πέφυκε, βιάζεσθαι δ᾽ οὐχ ὅσιον οὔτε 
μητέρα οὔτε πατέρα, πολὺ δὲ τούτων ἔτε ἧττον τὴν πα- 
τρίδα; Τί φήσομεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων ; ἀληϑῆ λέγειν 
τοὺς νόμους, ἢ οὔ; ᾿ 
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KP. "Euotys δοπεῖ. 
XH EQ. Σκόπει τοένυν, ὦ Σώκρατες, φαῖεν 

ἂν ἴσως οἱ νόμοι, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι 
οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρῶν ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς. ἡμεῖς 
γάρ σε γεννήσαντες, ἐκθρέψαντες, παιδεύσαντες, μετα- 

δόντες ἁπάντων ὧν οἷοί v' ἦμεν καλῶν σοὶ καὶ τοῖς 
ἄλλοις πᾶσι πολίταις, ὕμως προαγορεύομεν τῷ ἐξουσίαν 
πεποιηκέναι ᾿Αϑηναίων τῷ βουλομένῳ, ἐπειδὰν δοκιμασθῇ 
καὶ ἴδῃ τὰ ἐν τῇ πόλει πράγματα καὶ ἡμᾶς τοὺς νόμους, 
ᾧ ἂν μὴ ἀρέσκωμεν ἡμεῖς, ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ 
ἀπιέναι ὅποι ἂν βούληται. καὶ οὐδεὶς ἡμῶν τῶν νόμων 
ἐμποδών ἐστιν οὐδ᾽ ἀπαγορεύει, ἐάν τέ τις βούληται ὑμῶν 
εἰς ἀποικίαν ἐέναι, εἰ μὴ ἀρέσκοιμεν ἡμεῖς τε καὶ ἡ πόλις, 
ἐάν τε μετοικεῖν ἄλλοσέ ποι ἐλθών, ἐέναι ἐκεῖσε ὅποι 
ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ αὑτοῦ. ὃς δ᾽ ἂν ὑμῶν παραμείνῃ, 
ὁρῶν ὃν τρόπον ἡμεῖς τάς τε δίκας δικάξομεν καὶ τἄλλα 
τὴν πόλιν διοικοῦμεν, ἤδη φαμὲν τοῦτον ἔμολογηκέναι 
ἔργῳ ἡμῖν ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν ποιήσειν ταῦτα, καὶ τὸν 
μὴ πειθόμενον τριχῇ φαμὲν ἀδικεῖν, ὅτε τε γεννήταις 
οὖσιν ἡμῖν οὐ πείθεται, καὶ ὅτι τροφεῦσι, καὶ ὅτι ὁμολο- 
γήσας ἡμῖν πείθεσθαι οὔτε πείθεται οὔτε πείθει ἡμᾶς, 
εἰ μὴ καλῶς τι ποιοῦμεν, | προτεϑέντων ἡμῶν καὶ οὐκ 
ἀγρίως ἐπιταττόντων ποιεῖν ἃ ἂν κελεύωμεν, ἀλλὰ ἐφιέν- 
τῶν δυοῖν ϑάτερα, ἢ πείθειν ἡμᾶς ἢ ποιεῖν, τούτων 
οὐδέτερα ποιεῖ. 

XIV. Ταύταις δή φαμεν καὶ σέ, ὦ Σώκρατες, ταῖς 
αἰτίαις ἐνέξεσϑαι, εἴπερ ποιήσεις ἃ ἐπινοεῖς, καὶ οὐχ 
ἥκιστα ᾿4ϑηναίων σέ, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μάλιστα. Εἰ οὖν ἐγὰ 
εἴποιμι, διὰ τί δή; ἴσως ἄν μου δικαίως καϑάπτοιντο, 

λέγοντες ὅτι. ἐν τοῖς μάλιστα ᾿Αϑηναίων ἐγὼ αὐτοῖς ὧμο- 
λογηκὼς τυγχάνω ταύτην τὴν ὁμολογίαν. φαῖεν γὰρ ἂν 
ὅτι Ὦ Σώκρατες, μεγάλα ἡμῖν τούτων τεκμήριά ἐσειν, 
ὅτι σοε καὶ ἡμεῖς ἠρέσκομεν καὶ ἡ πόλις" οὐ γὰρ ἄν ποτε 
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τῶν ἄλλων ᾿Αϑηναίων ἁπάντων διαφερόντως ἐν αὐτῇ ἐπε- 
δήμεις, εἰ μή σοι διαφερόντως ἤρεσκε, καὶ οὔτ᾽ ἐπὶ ϑεω- 
ρίαν πώποτε ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθες, [ὅτε μὴ ἅπαξ εἰς 
᾿Ισϑμόν,) οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, εἰ μή ποι στρατευσό- 
μενος, οὔτε ἄλλην ἀποδημίαν ἐποιήσω πώποτε, ὥσπερ 
οὐ ἄλλοι ἄνθρωποι, οὐδ᾽ ἐπυθυμέα σε ἄλλης πόλεως οὐδ᾽ 
ἄλλων νόμων ἔλαβεν εἰδέναι, ἀλλὰ ἡμεῖς σοι ἱκανοὶ ἦμεν 
καὶ ἡ ἡμετέρα πόλις" οὕτω σφόδρα ἡμᾶς ἡροῦ, καὶ ὠμο- 
λόγεις καϑ᾽ ἡμᾶς πολιτεύεσθαι, τά τε ἄλλα καὶ παῖδας 
ἐν αὐτῇ ἐποιήσω, eg ἀρεσκούσης σοι τῆς. πόλεως. Eti 
τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασθαι, εἰ 
ἐβούλον, καὶ ὅπερ νῦν ἀκούσης τῆς πόλεως ἐπιχειρεῖς, 
τότε ἑκούσης ποιῆσαι. σὺ δὲ εότε μὲν ἐκαλλωπίξζου ὡς οὐκ 
ἀγανακτῶν, εἰ δέοι τεϑνάναι σε, ἀλλ᾽ ἡροῦ, ὡς ἔφησϑα, 
πρὸ τῆς φυγῆς ϑάνατον᾽ νῦν δὲ οὔτ᾽ ἐκείνους τοὺς λόγους 
αἰσχύνει, οὔτε ἡμῶν τῶν νόμων ἐντρέπει, ἐπιχειρῶν δια- 
φϑεῖραι, πράττεις τε ἅπερ ἂν δοῦλος φαυλότατος πρά- 
ξειεν, ἀποδιδράσχειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς ξυνϑήκας τε καὶ 
τὰς ὁμολογίας, καϑ᾽ dg ἡμῖν ξυνέθου πολιτεύεσθαι. πρώ- 
τον μὲν οὖν ἡμῖν τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ ἀληθῆ λέγο- 
μὲν φάσκοντές σε ὁμολογηκέναι πολιτεύεσϑαι xa9' ἡμᾶς 
ἔργῳ, ἀλλ᾽ οὐ λόγῳ, ἢ οὐκ ἀληϑῆ. Τί φῶμεν πρὸς ταῦτα, 
ὦ Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν; 

ΚΡ. ᾿ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 

ZQ. Ἄλλο τι οὖν, ἂν φαῖεν, ἢ ξυνϑήκας τὰς πρὸς 

ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παραβαίνεις, οὐχ ὑπ᾿ ἀνάγκης 
ὁμολογήσας οὐδὲ ἀπατηϑεὶς οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἀναγ- 
κασϑεὶς βουλεύσασθαι, ἀλλ᾽ ἐν ἕτεσιν ἑβδομήκοντα, ἐν 
οἷς ἐξῆν σοι ἀπιέναι, εἰ μὴ ἠρέσκομεν ἡμεῖς μηδὲ δίκαεαι 
ἐφαίνοντό σοι αἱ ὁμολογίαι εἶναι. σὺ δὲ οὔτε Μακεδαίμονα 
προῃροῦ οὔτε Κρήτην, ἃς δὴ ἑκάστοτε φὴς εὐνομεῖσθαι, 
οὔτε ἄλλην οὐδεμίαν τῶν Ἑλληνίδων πόλεων οὐδὲ τῶν 
| βαφβαφικῶν,, ἀλλ᾽ ἐλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας 7) οἱ χωλοί 
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τε καὶ τυφλοὶ καὶ ol ἄλλοι ἀνάπηροι᾽ οὕτω σοι διαφε- 
ρόντως τῶν ἄλλων ᾿Αϑηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλις τε καὶ oi 
νόμοι ἡμεῖς δῆλον Ori: τίνε γὰρ ἂν πόλις ἀρέσκοι ἄνευ 
νόμων; νῦν δὲ δὴ ovx ἐμμενεῖς τοῖς ὡμολογημένοις ; ἐὰν 

ἡμῖν γε πείθῃ, ὦ Σώκρατες" καὶ οὐ καταγέλαστός γε 
ἔσει ἐκ τῆς πόλεως ἐξελθών. 

XV. Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρ- 
τάνων τι τούτων τί ἀγαϑὺν ἐργάσει σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπι- 
τηδείους τοὺς σαυτοῦ. ὅτι μὲν γὰρ κινδυνεύσουσί γέ σου 
ol ἐπιτήδειοι καὶ αὐτοὶ φεύγειν καὶ στερηϑῆναι τῆς πό- 
λεως ἢ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαι, σχεδόν τι δῆλον᾽ αὐτὸς 
δὲ πρῶτον μὲν ἐὰν εἰς τῶν ἐγγύτατά τινὰ πόλεων ἔλθῃς, 

ἢ Θήβαξε ἢ Μέγαράδε, — εὐνομοῦνται γὰρ ἀμφότεραι — 
πολέμιος ἥξεις, ὦ Σώκρατες, τῇ τούτων πολιτείᾳ, καὶ 
ὅσοιπερ κήδονται τῶν αὑτῶν πόλεων, ὑποβλέψονταί σε 
διαχφϑορέα ἡγούμενοι τῶν νόμων, καὶ βεβαιώσεις τοῖς 
δικασταῖς τὴν δόξαν, ὥστε δοκεῖν ὀρϑῶς τὴν δίκην δικά- 
σαι" ὅστις γὰρ νόμων διαφϑορεύς ἐστι, σφόδρα zov δόξειεν 
ἂν νέων γε καὶ ἀνοήτων ἀνθρώπων διαφϑορεὺς εἶναι. 
πότερον οὖν φεύξει τάς τε εὐνομουμένας πόλεις καὶ τῶν 

ἀνδρῶν τοὺς κοσμιωτάτους ; καὶ τοῦτο ποιοῦντι ἀρα ἄξιόν 

σοι ζῇν ἔσται; ἢ πλησιάσεις τούτοις καὶ ἀναισχυντήσεις 
διαλεγόμενος — τίνας λόγους, ὦ Σώκρατες; ἢ οὔσπερ 
ἐνθάδε, ὡς ἡἣ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη πλείστου ἄξιον τοῖς 
ἀνθρώποις καὶ τὰ νόμιμα καὶ οἱ νόμοι; καὶ οὐκ οἴει 

ἄσχημον ἂν φανεῖσθαι τὸ τοῦ Σωκράτους πρᾶγμα; olt- 
σϑαί γε χρή. ᾿4λλ ἐκ μὲν τούτων τῶν τόπων ἀπαρεῖς, 

ἥξεις δὲ εἰς Θετταλίαν παρὰ τοὺς ξένους τοὺς Κρίτωνος" 

ἐκεῖ γὰρ δὴ πλείστη ἀταξία καὶ ἀκολασία, καὶ ἴσως ἂν 

ἡδέως cov ἀπούοιεν ὡς γελοίως ix τοῦ δεσμωτηρίου ἀπε- 
᾿ δίδρασκες σκενήν τέ τινα περιϑέμενος, ἢ διφϑέραν λα- 
βὼν ἢ ἄλλα οἷα δὴ εἰώϑασιν ἐνσκενάξεσθαι οἱ ὠποδι- 
δράσκοντες, καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας. ὅτι δὲ 
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, γέρων ἀνὴρ σμικροῦ χρόνου τῷ βίῳ λοιποῦ ὄντος, ὡς τὸ 
εὐιός, ἐτόλμησας οὕτω γλίσχρως ἐπιθυμεῖν ζῇν, νόμους 
τοὺς μεγίστους παραβάς, οὐδεὶς ὃς ἐρεῖ; ἴσως, dw μή 
τινὰ λυπῆς εἰ δὲ μή, ἀκούσει, ὦ Σώκρατες, πολλὰ καὶ 

ἀνάξια σαυτοῦ. ὑπερχόμενος δὴ βιώσει πάντας ἀνϑρώ- 
πους καὶ δουλεύων " τί ποιῶν ἢ εὐωχούμενος ἐν Θετταλίᾳ, 
ὥσπερ ἐπὶ δεῖπνον ἀποδεδημηκὼς εἰς Θετταλίαν ; λόγοι 
δὲ ἐκεῖνοι οἱ περὶ δικαιοσύνης vt καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς 
ποῦ ἡμῖν | ἔσονται; ᾿Αλλὰ δὴ τῶν παίδων ἕνεκα βούλει 

ξῇν, ἵνα αὐτοὺς ἐκϑρέψῃς καὶ παιδεύσῃς; τί δαί; εἰς 

Θετταλίαν αὐτοὺς ἀγαγὼν ϑρέψεις τὲ καὶ παιδεύσεις, 
ξένους ποιήσας, ἕνα καὶ τοῦτό σου ἀπολαύσωσιν; ἢ τοῦτο 
μὲν oU, αὐτοῦ δὲ τρεφόμενοι σοῦ ξῶντος βέλτιον ϑρέ- 
ψονται καὶ παιδεύσονται, μὴ ξυνόντος σοῦ αὐτοῖς; οἱ 
γὰρ ἐπιτήδειοι οἱ σοὶ ἐπιμελήσονται αὐτῶν. πότερον ἐὰν 
δὲς Θετταλίαν ἀποδημήσῃς, ἐπιμελήσονται" ἐὰν δὲ ch 
“Ἄιδον ἀποδημήσῃς, οὐχὶ ἐπιμελήσονται; εἴπερ γέ τε ὄφε- 
Aog αὐτῶν ἐστὶ τῶν σοι φασκόντων ἐπιτηδείων εἶναι, ol- 
εσϑαί ys xor. 

XKVK '44j, ὦ Σώκρατες, πειθόμενος ἡμῖν τοῖς 
σοῖς τροφεῦσι μήτε παῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ μήτε τὸ 

£üv μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ δικαίου, ἕνα εἰς “Αιδου 
ἐλθὼν ἔχῃς ταῦτα πάντα ἀπολογήσασθαι τοῖς ἐκεῖ ἄρ- 
χουσιν᾿ οὔτε γὰρ ἐνθάδε σοι φαένεται ταῦτα πράττοντι 
ἄμεινον εἶναι οὐδὲ δικαιότερον οὐδὲ ὁσιώτερον, οὐδὲ ἄλλῳ 
τῶν σῶν οὐδενί, οὔτε ἐκεῖσε ἀφικομένῳ ἄμειδον ἔσταε. 
ἀλλὰ νῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει, ἐὰν ἀπίῃς, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν 
τῶν νόμων ἀλλ᾽ ὑπ ἀνθρώπων" ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς οὕτως 
αἰσχρῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικακονργήσας, τὰς σαυ- 
τοῦ ὁμολογίας τε καὶ ξυνϑήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς 
καὶ κακὰ ἐργασάμενος τούτους ovg ἥκιστα ἔδει, σαυτόν 

τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς τέ σοι χαλε- 

πανοῦμεν ξῶντι, καὶ ἐκεῖ οἱ ἡμέτεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν Αιδου 
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νόμοι οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται, εἰδότες ὅτι καὶ ἡμᾶς 

ἐπεχείρησας ἀπολέσαι τὸ σὸν μέρος. ἀλλὰ μή σε πείσῃ 
Κρίτων ποιεῖν ἃ λέγει μᾶλλον ἢ ἡμεῖς. 

XVIE Ταῦτα, ὦ φίλε ἑταῖρε Κρίτων, εὖ ἴσϑι Ori 
ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες τῶν αὐλῶν 
δοκοῦσιν ἀκούειν, καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἡ ἠχὴ τούτων τῶν 
λόγων βομβεῖ καὶ ποιεῖ μὴ δύνασθαι τῶν ἄλλων ἀκούειν" 
ἀλλὰ ἔσϑι, ὅσα γε τὰ νῦν ἐμοὶ δοκοῦντα, ἐάν τι λέγῃς 
παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. ὅμως μέντοι εἴ τι οἴει πλέον Pere νοῦ, Κ 
ποιήσειν, λέγε. - A47. 

KP. ᾿4λλ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω λέγειν. 
ΣΩ. Ἔα τοίνυν, ὦ Κρίτων, καὶ πράττωμεν ταύτῃ, 

ἐπειδὴ ταύτῃ ὁ ϑεὸς ὑφηγεῖται. 
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Winckelmanni nostri accurata doctrina in hoc volumine 
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aliquam partem in patria esset absens. Quod si quid 

vel in Platonis Phaedone vel in iis qui Platonis nomen 

ementiuntur dialogis, Theage et Erastis, vel commis- , 

sum vel admissum videris, omnem culpam a Winckel- 

manno in nos transferendam esse memento. In Theage 

quidem (p. 94. v. 30.) satis audacter pro daemone de 

Baiteri coniectura carnificem restituimus, postquam in 

eandem emendationem Sauppium quoque nostrum in- 

cidisse comperimus. Eidem dialogo, ne tota pagina 



typis vacaret, Scholia subiecimus. ^ Ceterum iamiam 

etiam Theaetetus communi trium collegarum opera edi- 

tus e prelo prodibit simulque maioris editionis particula 

prima publici iuris fiet. Interim vale nobisque fave. 

Turici, xv. Kal. Octobr. a. M.D.ccc. xxxvir. 
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EDITIONIS ALTERIUS. 

Cum huius quoque voluminis exempla divendita 

essent omnia, ut alteram editionem pararemus ab ho- 

. Destissimo redemptore rogati eandem rationem quam 

in repetitione prioris voluminis secuti sumus ineun- 

dam duximus, eaque ipsa de re per hanc praefatiuncu- 

lam te certiorem fieri voluimus. 

Turici, vii. Kal. Iulias ἃ. M.D.ccc. XXXIX. 
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St. p. 

: 58. 

.. X Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ, ἡ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἢ ἄλλου 
του ἤκουσας; 

ΦΑΙΖ4. «Αὐτός, ὦ ᾿Εχέκρατες. 
ΕΧ. Τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ 

ϑανάτου; καὶ πῶς ἐτελεύτα ; ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκούσαιμι. 
καὶ γὰρ οὔτε τῶν πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἐπι- if Pons m ferr 
χωριάξει τὰ νῦν ᾿᾿Αϑήναξε, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται χρόνου quip. 723. 
συχνοῦ ἐκεῖϑεν, ὅ ὅστις ἂν ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι οἷός τ᾽ ἦν 72,.ὥν δα Asc i 
περὶ τούτων, πλήν γε 85 ὅ OTL φάρμακον πιὼν dobisó » Pay ons 

τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχε φράζξειν. onis ida 
QALA4. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύϑεσϑε ὃν 

τρόπον ἐγένετο; 
EX. Naí, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ tig , καὶ ἐϑαυμά- ̓ 

ξομέν γε ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον πακ δλιοώνε pua 
φαίνεται ἀποθανών. τί οὖν ἦν τοῦτο, ὦ Φαίδων; Mem ND 

QALA. Τύχη τις αὐτῷ, ὦ Ἐχέκρατες, συνέβη" ἔτυχε 
γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ ^ 
πλοίου ὃ εἰς “ἢλον ᾿4ϑηναῖοι πέμπουσιν. 

EX. Τοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν; 
ΦΑ1ΙΖ4. Τοῦτό ἐστι τὸ πλοῖον, ὥς φασιν ᾿4ϑηναῖοι, ἐν ΄ 

ᾧ Θησεύς ποτε εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους ᾧχετο 
ἄγων καὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώϑη. τῷ οὖν ᾿ΑΔπόλλωνι 
εὔξαντο, «cg λέγεται, τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑκάστου ἔτους 
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ϑεωρίαν ἀπάξειν εἰς dglov: ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν Eri ἐξ 
ἐκείνου κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ ϑεῷ πέμπουσιν. ἐπειδὰν οὖν 3. 
ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ 

Jae ape ff. poo v. τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀπο- 
δι ΒΦ, χΊγιγγύγαι, πρὶν ὧν εἰς 4ῆλόν τε ἀφίχηται τὸ πλοῖον καὶ 

πάλιν δεῦρο" τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται ; 
ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς. ἀρχὴ δ᾽ ἐσεὶ 
τῆς ϑεωρίας, ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ 4nóliovog σεέψῃ τὴν 

πρύμναν τοῦ πλοίου" τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ 
προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. διὰ ταῦτα καὶ πολὺς nia 
ἐγένετο τῷ Σωκράτει ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὁ μεταξὺ τῆς 
δίιης τε καὶ τοῦ ϑανάτου. 

EK. EX. Τί δὲ δὴ τὰ περὲ αὐτὸν τὸν θάνατον, ὦ 4 
Φαίδων; τί ἦν τὰ λεχϑέντα καὶ πραχϑέντα, καὶ τένες οἱ 
παραγενόμενοι τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί; ἢ οὐκ εἴων οἱ 
ἄρχοντες παρεῖναι, ἀλλ᾽. ἔρημος ἐτελεύτα φίλων; 

Φ414. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες, καὶ πολλοί γε. 
EX. Ταῦτα δὴ πάντα προϑυμήϑητι αἷς σαφέστατα 

ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. 
ΦΑ14Δ. ᾿Δ4λλὰ σχολάξω γε, καὶ πειράσομαι ὑμῖν διηγή- 

σασϑαι᾿ καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ αὐτὸν λέ- 
γοντα καὶ ἄλλου ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἥδιστον. 

EX. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομένους 5 
ys τοιούτους ἑτέρους ἔχεις. ἀλλὰ πειρῶ cg ἂν δύνῃ ἀκρι- 
βέστατα διελθεῖν πάντα. 

Φ414. Kol μὴν ἔγωγε ϑανμάσια ἔπαϑον παραγενό- 
μενος. οὔτε γὰρ αἷς ϑανάτῳ παρόντα μὲ ὠνδρὸς ἐπιτηδείου 
ἕλεος εἰσήει" εὐδαίμων γάρ po: ἁνὴρ ἐφαίνετο, ὦ Ἐχέ- 
κρατες, καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων, og ἀδεῶς καὶ 
γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε Lot ἐκεῖνον παρίστασθαι μηδ᾽ εἰς 
"Au8ov ἰόντα ἄνευ ϑείας μοίρας ἔἕναι, ἀλλὰ κἀκεῖσε ἀφε- 
κόμενον εὖ πράξειν, εἴπερ τις πώποτε καὶ | ἄλλος. διὰ δὴ 

ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰσήει, ὡς εἰκὸς ὧν δόξειεν 

Y. of dy. 
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εἶναι παρόντι πένϑει" οὔτε αὖ ἡδονὴ dg ἐν φιλοσοφίᾳ 
ἡμῶν ὄντων, ὥσπερ εἰώϑειμεν - καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοί 
τινες ἦσαν" ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί μοι πάϑος παρῆν καί 
τις ἀήθης κρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη Ono) 
καὶ ἀπὸ τῆς λύπης, ἐνθυμουμένῳ ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος, 
ἔριελλε τελευτῶν. καὶ πάντες οὗ παρόντες σχεδόν τι οὕτω 

διεκείμεθα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, εἷς . 
δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, ᾿Δἀπολλόδωρος" οἶσϑα γάρ που 
τὸν ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. 

ΕΧ. Πῶς γὰρ οὔ; 
6. ΦΑΙΖ. Ἐ κεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχε, καὶ 
αὐτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι. 

EX. Ἔτυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοί; 
ΦΑΙΖΔ. Οὗτός τε δὴ ὁ ᾿ἀπολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων 

3 παρῆν καὶ Κριτόβουλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Κρίτων, wol 
ἔτε Ἑρμογένης καὶ ᾿Ἐπιχένης καὶ Αἰσχίνης καὶ ᾿ἀντισϑένης. 33.€. 45 
ἦν δὲ xol Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι cp dn 

τινὲς τῶν ἐπιχωρίων" Πλάτων δέ, οἶμαι, ἠσθένει. "g 
EX. Eévoi δέ τινες παρῆσαν; 
QAIAd. Ναί, Σιμμίας τέ γε ὃ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ 

Φαιδώνδης, καὶ ΜΜεγαρόϑεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερψίων. 
7χ EX. Τί δέ; ᾿Δρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος παρεγένοντο; Zi. T 

ΦΑΙ4. Οὐ δῆτα" iv Αὐγίνῃῇ yàg ἐλέγοντο εἶναι. p ADR 
EX. "Ἄλλος δέ tig παρῆν; 

ΦΑΙΖ. Σχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσθαι. 
ἘΧ. Τί οὖν δή; τίνες, φής, ἦσαν οἱ λόγοι; 

ἘΠῚ.  dAI4. Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι 
διηγήσασθαι. ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσϑεν ἡμέρας εἰώϑει- 
μὲν φοιτᾷν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωκράτη, 
συλλεγόμενοι ἕωθεν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν ᾧ καὶ ἡ δίκη 

ἐγένετο" πλησίον γὰρ ἦν τοῦ δεσμωτηρίου. περιεμένομεν 
οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχϑείη τὸ δεσμωτήριον, διατρίβοντες 
μετ’ ἀλλήλων" ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρῴ᾽ ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχϑείη, 
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εἰσῆμεν παρὰ τὸν Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ διημερεύομεν 
μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρωϊαίτερον ξυνελέγημεν. τῇ 
γὰρ προτεραίᾳ ἡμέρᾳ ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου 
ἑσπέρας, ἐπυθόμεθα ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ 4ήλου ἀφιγμένον 
εἴη. παρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρωϊαίτατα εἰς 
τὸ εἰωϑός. καὶ ἥκομεν, καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὁ ϑυρωρός, 
ὅσπερ εἰώϑει ὑπακούειν, εἶπε περιμένειν καὶ μὴ πρότερον 
παριέναι, ἕως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ" Δύουσι γάρ, ἔφη, οἱ 
ἕνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν, ὅπως ἂν τῇδε τῇ 
ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. οὐ πολὺν δ᾽ οὖν χρόνον ἐπισχὼν ἧκὲ καὶ 
ἐκέλευσεν ἡμᾶς εἰσιέναι. εἰδελϑόντες οὖν | κατελαμβάνομεν 
τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι λελυμένον, τὴν δὲ Ξανθίππην, 
γιγνώσκεις γάρ, ἔχουσάν τε τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ παρα- 

£4. ans yh. ᾿γκκαθημένην. εἷς οὖν εἶδὲν ἡμᾶς ἡ Ξανϑίππη, ἀνευφήμησέ 
/5Q0. τε καὶ τοιαῦτ᾽ ἅττα εἶπεν, οἷα δὴ εἰώϑασιν αἱ γυναῖκες, 

ὅτι Ὦ, Σώκρατες, ὕστατον δή σε προσεροῦσι νῦν οἱ ἐπι- 
τήδειοι καὶ σὺ τούτους. Καὶ ὁ Σωκράτης βλέψας εἰς τὸν 

Κρίτωνα, Ὦ Κρίτων, ἔφη, ἀπαγέτω τις ταύτην οἴκαδε. 
Καὶ ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ Κρίτωνος βοῶσάν 
τε καὶ κοπτομένην᾽ ὁ δὲ Σωκράτης ἀνακαϑιζόμενος ἐπὶ 
τὴν κλίνην συνέχαμψέ τε τὸ σκέλος καὶ ἐξέτριψε τῇ χειρί, 
καὶ τρίβων ἅμα Ὡς ἄτοπον, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι 
τοῦτο, ὃ καλοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι ἡδύ" εξ ϑαυμασίως πέφυκε 
πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν, τῷ ἅμα μὲν 
αὐτὼ μὴ ἐθέλειν παραγίγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν δὲ τις 
διώκῃ τὸ ἕτερον καὶ λαμβάνῃ, σχεδόν τι ἀναγκάξεσθαι 
λαμβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὥσπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς συνημ- 
μένω δύ᾽ ὄντε. καί μοι δοκεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ 
Αἴσωπος, μῦϑον ἂν συνϑεῖναι, ὡς ὁ θεὸς βουλόμενος αὐτὰ 
διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἠδύνατο, ξυνῆψεν εἰς 
ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς κορυφάς, καὶ διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ ἕτερον 
παραγένηται ἐπακολουθεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. ὥσπερ 
οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν 
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τῷ σκέλει πρότερον τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπα- 
κολουθοῦν τὸ ἡδύ. ᾿ 

IV. Ὁ οὖν Κέβης ὑπολαβὼν Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώ- 
κρατερ; ἔφη, εὖ y ἐποίησας ἀναμνήσας με. περὶ γάρ τῳ 
τῶν ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου 

λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν ᾿ἡπόλλω προοίμιον καὶ ἄλλοι τινές 
» » EN ᾿ » ; » (fe. . 

μὲ ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Evgvog πρώην, ὃ τί ποτε δια- 7 7t 585. eot 

νοηϑείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἠλϑες, ἐποίησας αὐτά, πρότερον 264. ἤῥαεδεϑ 71 
ff. οὐδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ οὖν τί σοι μέλει τοῦ ἔχειν ἐμὲ 

Εὐήνῳ ἀποκρίνασθαι, ὅταν μὲ αὖϑις ἔρηται, εὖ οἶδα γὰρ 
ὅτι ἐρήσεται, εἶπέ, τί χρή μὲ λέγειν. Λέγε τοίνυν, ἔφη, 
αὐτῷ, ὦ Κέβης, τἀληθῆ, ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος οὐδὲ 
τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα" 

ἤδειν γὰρ ὡς οὐ ῥάδιρν εἴη" ἀλλ᾽ ἐνυπνίων τινῶν ἀπο- 
πειρώμενος τί λέγει, καὶ ἀφοσιούμενος εἰ ἄρα πολλάκις jovfe. f MAJ. 
ταύτην τὴν μουσικήν μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. ἦν γὰρ δὴ ἅττα 
τοιάδε' πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ἐν τῷ 
παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ 

αὐτὰ δὲ λέγον, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν ποίει καὶ 
,ω4. ἐργάξον. καὶ ἐγὼ ἔν γε τῷ πρόσϑεν γρόνῳ, ὅπερ ἔπρατ- 

τον, τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό μοι παρακελεύεσθαί τε | καὶ 
ἐπικελεύειν, ὥσπερ οἱ τοῖς ϑέουσι διακελευόμενοι, καὶ ἐμοὲ 
οὕτω τὸ ἐνύπνιον, ὅπερ ἔπραττον, τοῦτο ἐπικελεύειν, μου- 

σικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης μουσικῆς, 
ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ 5] τε δίκη ἐγένετο 
καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ τε ἀποθνήσκειν, ἔδοξε 
χρῆναι, εἰ ἄρα. πολλάκις μοι προστάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην 
τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειϑῆσαι αὐτῷ, ἀλλὰ 
ποιεῖν. ἀσφαλέστερον γὰρ εἶναι μὴ ἀπιέναι πρὶν ἀφοσιώ- 
σασϑαι ποιήσαντα ποιήματα, πειθόμενον τῷ ἐνυπνίῳ. οὕτω 
δὴ πρῶτον μὲν εἰς τὸν ϑεὸν ἐποίησᾳ, οὗ ἦν ἡ παροῦσα 
ϑυσία" μετὰ δὲ τὸν ϑεόν, ἐννοήσας ὅτι τὸν ποιητὴν δέοι, 
εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύϑους, ἀλλ᾽ οὐ λόγους, rgeg fr ord A4. 

ἃ 
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καὶ αὐτὸς οὐκ 7 μυϑολογικός, διὰ ταῦτα δὴ oUg προχεί- 

ρους εἶχον καὶ ἠπιστάμην μύϑους τοὺς Αἰσώπου, τούτους 
ὙΠ y ἐποίησα, οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. 
γυύν, ὐ « Ψ. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Ἐϑήνῳ φράζε, καὶ ἐφδῶ- ,4 

σϑαι καί, dv σωφρονῇ, ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα. ἄπειμι 

δέ, ὡς ἔοικε, τήμερον" κελεύουσι γὰρ ᾿Αϑηναῖοι. Καὶ ὁ 
Σιμμίας, Οἷον παρακελεύει, ἔφη, τοῦτο, ὦ Σώκρατες, 
Εδϑήνῳ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετύχηκα τῷ ἀνδρί" σχεδὸν οὖν 
ἐξ ὧν ἐγὼ ἤσϑημαι, οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν σοι ἑκὼν εἶναι πεί- 
σεται. Τί δαί; ἢ δ᾽ Og: οὐ φιλόσοφος Εὔηνος; Ἔμοιγε 
δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιμμίας. Ἐϑελήσει τοίνυν, ἔφη, καὶ Etg- 
voc καὶ más ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγματος μέτεστιν. 
οὐ μέντοι y ἴσως βιάσεται αὐτόν᾽ οὐ γάρ φασι ̓ϑεμιτὸν εἶναι. 
Καὶ ἅμα λέγων ταῦτα καϑῆχε τὰ σκέλη ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ 

τὴν γῆν, καὶ καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διελέγετο. 
"Horto οὖν αὐτὸν ὃ Κέβης, Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώ- 

χρατερ, τὸ μὴ ϑεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάξεσϑαι, ἐθέλειν δ᾽ 
ὧν τῷ ἀποθνήσκονει τὸν φιλόσοφον ἔπεσϑαι; Τί δαί, ὦ A. 
Κέβης; οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμμίας περὶ τῶν τοιού- 
τῶν Φιλολάῳ συγγεγονότες ; Οὐδέν γε σαφές, e Σώκρα- 

4ρευνόρ, Poitol. τες. WA μὴν κἀγὼ ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν λέγω" ἃ μὲν 
t. 25.7 οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς , φθόνος οὐδεὶς λέγειν. καὶ γὰρ 

ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖσε ἀποδημεῖν δια- 

(onc σκοπεῖν τε καὶ μυθολογεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, 
Γ΄ φοίαν τινὰ αὐτὴν οἰόμεθα εἷναι" τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ 

ἄλλο ἐν τῷ μέχρι ἡλίου δυσμῶν γρόνῳ; 
VK. KXorà τί οὖν δή ποτε οὔ φασι θεμιτὸν εἶναι 

αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποκειννύναι, ὦ Σώκρατες ; ἤδη γὰρ ἔγω- 
γξ, ὅπερ νῦν δὴ σὺ ἤρου, καὶ Φιλολάου ἤκουσα, ὅτε 
PE ἡμῖν διῃτᾶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς ov δέοι 

ἜΡΙΣ "τοῦτο ποιεῖν" σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὸς πώποτε οὐδὲν 

zh EA" J^ ixyxoa. | ̓ Αλλὰ προθυμεῖσθαι xor, ἔφη" τάχα yàg ἂν x«l /* 

iid λέν '* ἀκούσαις. ἴσως μέντοι θαυμαστόν do φανεῖται, εἰ τοῦτο 

΄ 

[1 
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μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν ἐστὶ καὶ οὐδέποτε rvy- 
χάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ καὶ τάλλα, ἔστιν ὅτε καὶ οἷς 
βέλειον τεϑνάναι ἢ ξῇν. οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι, θαυμα- TEC 
στὸν ἴσως σοι ; φαίνεται, εἶ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ »Ψ. 

ὅσιόν ἐσειν αὐτοὺς ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἄλλον δεῖ πε- 
ριμένειν εὐεργέτην. Καὶ ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπιγελάσας," Ἵττω a fot. νὰ 
Ζεύς, ἔφη, τῇ αὐτοῦ φωνῇ εἰπών. Καὶ γὰρ ἂν δόξειεν, ren V joue 
ἔφη ὁ Σωκράτης, οὕτω γ᾽ εἶναι ἄλογον" οὐ μέντοι ἀλλ ed Duy d 
ἴσως ἔχει τινὰ λόγον. ὁ μὲν οὖν ἐν ἀποῤῥήτοις λεγόμενος". "5 

GoY p.265 o 
περὶ αὐτῶν λόγος, dg ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμὲν ol ἄνθρωποι 7 se a kA e 
καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ «ἀποδιδράσκειν, 5.“.,..451,7575 
μέγας τέ τίς μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥάδιος διιδεῖν" οὐ μέντοι 
ἀλλὰ τόδε γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ λέγεσϑαι, τὸ θεοὺς bey Xpigot d 
εἶναι ἡμῶν tovg ἐπιμελουμένους καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώ- ogg. pur v3 
ποῦς ἕν τῶν κτημάτων roig θεοῖς εἶναι" ἢ σοὶ οὐ δοκεῖ“ 55 
οὕτως; "Euotys, ἔφη ὁ Κέβης. Οὐκοῦν, ἦ δ᾽ 0g, καὶ σὺ 
ἂν τῶν σαυτοῦ κεημάτων εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ ἀποκτιννύοι, 
μὴ σημήναντός σου ὅτι βούλει αὐτὸ τεϑνάναι, χαλεπαί- 

»oig ἂν αὐτῷ, καὶ εἴ τινα ἔχοις τιμωρίαν, κιμωροῖο ἄν; 
“Πάννυ͵ γ᾽, ἔφην. Ἴσως τοίνυν ταύτῃ οὐκ ἄλογον μὴ πρότε- 
Md pn ἀποκτιννύναι δεῖν, πρὶν ἂν ἀνάγκην τινὰ ὁ a. σον Ἀν V 
tog πιπέμψῃ, ὥσπερ καὶ τὴν yov πορονσον ἡμῖν. A yi y) y lir rp. MA 

VI. "Au εδιός, ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτό γε φαίνεται. 
ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίως dv 
ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, ἔοικε τοῦτο, à) Σώκρατες, ἀτόπῳ, 
εἴχερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν εὐλόγως ἔχει, τὸ θεόν τὸ εἶναι 
τὸν ἐπιμελούμενον ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἐκείνου κτήματα εἶναι. 
τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἐκ ταύτης τῆς 
ϑεραπείας ἀπιόντας, ἐν ἡ ἐπισταωτοῦσιν αὐτῶν οἵπερ ἄρι- 
Gro εἰσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, θεοί, οὐκ ἔχει λόγον. οὐ 

.γάρ ποῦν αὐτός γε αὐτοῦ οἴεται ἄμεινον ἐπιμελήσεσθαι 

4 

ἐλεύθερος ysvóusvog: ἀλλ᾽ ἀνόητος μὲν ἄνθρωπος τάχ᾽ dv 
οἰηϑείη ταῦτα, φευκτέον εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ 
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οὐκ ἂν λογίζοιτο ὅτι οὐ δεῖ ἀπό ys τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν, 
ἀλλ᾽ ὅ τι μάλιστα παραμένειν, διὸ ἀλογίστως ἂν φεύγοι" 
ὁ δὲ νοῦν ἔχων ἐπυιθυμοῖ mov ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὖ- 
τοῦ βελτίονι. καίτοι οὕτως, ὦ Σώκρατες, τοὐναντίον εἷ- 

ναι εἰκὸς ἢ ὃ νῦν δὴ ἐλέγετο᾽ τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους 
ἀγανακτεῖν ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς δ᾽ ἄφρονας χαί- 
ρειν. ᾿Ακούσας οὖν ὁ Σωκράτης ἡσϑῆναί τέ μοι ἔδοξε τῇ 
τοῦ | Κέβητος πραγματείᾳ, καὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς "Así τοι, 
ἔφη, ὁ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πάνυ εὐθέως 
ἐθέλει πείθεσθαι ὅ τι ἄν τις εἴπῃ. Καὶ ὁ Σιμμίας ᾿Αλλὰ 
μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, νῦν γε δοκεῖ“ τέ μοι καὶ αὐτῷ 
λέγειν Κέβης τί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἄνδρες σοφοὶ ὡς ἀλη- 
ϑῶς δεσπότας ἀμείνους αὑτῶν φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἀπαλ- 
λάττοιντο αὐτῶν; καί μοι δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν 

λόγον, ὅτι οὕτω ῥᾳδίως φέρεις καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ 

ἄρχοντας ἀγαθούς, ὡς αὐτὸς ὁμολογεῖς, ϑεούς. Δίκαια 

ἔφη, λέγετε. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς λέγειν ὅτι χρή μὲ πρὸς 
ταῦτα ἀπολογήσασθαι ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ. Πάνυ μὲν 
οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. 

ΨΙΙΙ. Φέρε δή, ἡ δ᾽ ὅς, πειραϑῶ πρὸς ὑμᾶς πιϑα- 
νώτερον ἀπολογήσασθαι 7 πρὸς τοὺς δικαστάς. ἐγὼ γάρ, 
ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ᾧμην ἥξειν πρῶ- 
rov μὲν παρὰ ϑεοὺς ἄλλους σοφούς τε καὶ ἀγαθούς, 
ἔπειτα καὶ παρ᾽ ἀνθρώπους τετελευτηκότας ἀμείνους τῶν 
ἐνθάδε, ἠδίκουν dv οὐκ ἀγανακτῶν τῷ ϑανάτῳ᾽ νῦν δὲ 
εὖ ἴστε ὅτι παρ᾽ ἄνδρας τε ἐλπίξῳ ἀφίξεσθαι ἀγαθούς" 

fleo. Apol égard τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνν διισχγυρισαίμην᾽ ὅτι βέντοι 

42). 

παρὰ ϑεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαϑοὺς ἥξειν, LE ἴστε ὅτι, 

εἴπερ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, διισχυρισαίμην ἂν καὶ τοῦτο. 

ὥστε διὰ ταῦτα οὐχ ὁμοίως ἀγανακτῶ , ἀλλ᾽ εὔελπίς εἰμε 
εἶναί τι τοῖς τετελευτηκόσι καί, ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγε- 

ται, πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαϑοῖς ἢ 7 roi κακοῖς. Tt οὖν, ἔφη 

ὁ Σιμμίας, ὦ Σώκρατες; πότερον αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν 

/8. 

28 
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ταύτην ἐν và ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κἂν ἡμῖν μεταδοίης; κοινὸν 
γὰρ δὴ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἡμῖν εἶναι ἀγαθὸν τοῦτο. xol ᾿ 
ἅμα σοι ἡ ἀπολογία ἔσται, ἐὰν ἅπερ λέγεις ἡμᾶς πείσῃς. 
᾿Αλλὰ πειράσομαί γε, ἔφη. πρῶτον δὲ Κρίτωνα τόνδε 
σκεψώμεθα; τί ἐστιν ὃ βούλεσθαί μοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν. 
Τί δέ, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Κρίτων, ἄλλο γε ἢ πάλαι 
uo. λέγει ὁ μέλλων σοι δώσειν τὸ φάρμακον, ὅτι χρή σοι 
φράξειν ὡς ἐλάχιστα διαλέγεσθαι; φησὶ γὰρ ϑερμαίνεσϑαι 5.32: P 
μᾶλλον τοὺς διαλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον προσ- 22» “4.2 72 

φέρειν τῷ φαρμάκῳ᾽ εἰ δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγκάξεσϑαι καὶ 
δὶς καὶ τρὶς πίνειν τούς τι τοιοῦτον ποιοῦντας. Καὶ ὁ 

Σωκράτης, Ἔα, ἔφη, χαίρειν αὐτόν" ἀλλὰ μόνον τὸ ἑαυ- 
τοῦ παρασκευαξέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ δέῃ, καὶ 
τρίς. ᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδη, ἔφη ὁ Κρίτων" ἀλλά μοι γ΄ juu) n^ 
πάλαι πράγματα παρέχει. "Eo αὐτόν, ἔφη. 

"AA ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι ἤδη τὸν λόγον 
ἀποδοῦναι, ὥς μοι φαίνεται εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν 
φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαῤῥεῖν μέλλων | ἀποθανεῖ- 
σϑαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα οἴσεσθαι ἀγαθά, ἐπει- 
δὰν τελευτήσῃ" πῶς ἂν οὖν δὴ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ Σιμ- 
μία τε καὶ Κέβης, ἐγὼ πειράσομαι φράσαι. 

EX. Χινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς ἀπτό- 
μενοι φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους, Ort οὐδὲν ἄλλο 
αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι. εἰ Af Wd AA. 
ovv τοῦτο ἀληϑές, ἄτοπον δήπου dv εἴη προϑυμεῖσθαι 
μὲν ἐν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν ἄλλο ἢ τοῦτο, ἤκοντος δὲ δὴ 
αὐτοῦ ἀγανακτεῖν, ὃ πάλαι προεϑυμοῦντό τε καὶ ἐπετή- 
δευον. Καὶ ὁ Σιμμίας γελάσας Νὴ τὸν Δία, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, οὐ πάνυ γέ μὲ νῦν δὴ γελασείοντα ἐποίησας 
γελάσαι. οἷμαι γὰρ ὧν δὴ τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκού- 
σαντας δοκεῖν εὖ πάνυ εἰρῆσθαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας 
καὶ ξυμφάναι ἂν τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ 
πάνυ, ὅτι τῷ ὄντι οἱ φιλοσοφοῦντες θανατῶσι καὶ σφᾶς 
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γε οὐ λελήθασιν, ὅτι ἄξιοί εἶσι τοῦτο πάσχειν. Καὶ ἀληθὴ 
γ᾽ ἂν λέγοιεν, ὦ Σιμμία, πλήν yt τοῦ σφᾶς μὴ λεληϑέναι. 
λέληθε γὰρ αὐτοὺς 9 τε ϑανατῶσι καὶ ἡ ἄξιοί tio θανά- 
tov καὶ οἵου θανάτου οἱ ὡς ἀληθῶς φιλύσοφοι. εἴπωμεν 

ydo, ἔφη, πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες ἐκείνοις " 
ἡγούμεϑά τι τὸν θάνατον εἶναι; Πάνυ yt, ἔφη ὑπολαβὼν 

ὁ Σιμμίας. "Apa μὴ llo τι ἢ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ 
σώματος ἀπαλλαγήν ; καὶ εἶναι τοῦτο τὸ τεθνάναι, χωρὶς 
μὲν ἀπὸ τῆς φυχῆς ἐπαλλαγὲν αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ τὸ σῶμα 
γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλα- 

s d αὐτὴν. καθ᾽ αὐτὴν εἶναι; ἄρα μὴ ἄλλο τι ὁ ϑά- 
νατος ἢ τοῦτο; Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο, ἔφη. “Σκέψαι δή, 
ὦ ᾽γαϑέ, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοχῇ ἅπερ καὶ ἐμοί. ἐκ γὰρ 
pos μᾶλλον οἶμαι ἡμᾶς εἴσεσϑαι περὶ ὧν σχοποῦμεν. 
φαίνεταί σοε φιλοσόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακέναι περὶ 
τὰς ἡδονὰς καλουμένας τὰς τοιάσδε, οἷον σιτίων τε καὶ 

- ποτῶν; Ἤκιστά γε, ὦ Σώχρατες, ἔφη ὁ Σιμμίαρ. Τί δέ; 
τὰς τῶν ἀφροδισίων ; Οὐδαμῶς. Τί δέ; τὰς ἄλλας τὰς 

περὶ τὸ σῶμα ϑεραπείας δοκεῖ σοι ἐντίμους ἡγεῖσθαι ὁ 
τοιοῦτος; οἷον ἱματίων διαφερόντων κεήσεις καὶ ὑποδη- 
μάτων καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπισμοὺς τοὺς περὶ τὸ σώμα 
πότερον τιμᾷν σοι δοκεῖ ἢ ἀτιμάζειν, καθ᾽ ὅσον μὴ πολλὴ 
ἀνάγκη μετέχειν αὐτῶν; ᾿Δτιμάζειν ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὅ 
γε ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφος. Οὐκοῦν ὅλως δοκεῖ σοε, ἔφη, 
ἢ τοῦ τοιούτου πραγματεία οὐ περὶ τὸ σῶμα εἶναι, ἀλλὰ 
καϑ' ὅσον δύναται ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν ψυχὴν 
τετράφϑαι; Ἔμοιγε. "Ao οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιού- 
τοις δῆλός ἐστιν ὁ φιλόσοφος ἀπολύων 0 τι μάλιστα | τὴν 
ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας διαφερόντως τῶν 

ἄλλων ἀνθρώπων; Φαίνεται. Καὶ δοκεῖ γέ που, ὦ Σιμ- 
μία, τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ᾧ ᾧ μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιούτων 

μον ἐν" iP “μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον εἶναι ζῆν, ἀλλ᾽ ἐγγύς 
rp A. τι τείνειν τοῦ τεϑνάναι ὁ μηδὲν goovtífo» vov ἠδο- 
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D Y v σώ ) - 2f. "i ei διὰ τοῦ σώματός sow. Πάνυ μὲν οὖν ἀληθῆ 77} 

£yetg. (áo) 
X. Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κεῆσιν; 

πότερον ἐμπόδιον τὸ σῶμα ἢ οὔ, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ζη- 
τήσει κοινωνὸν συμπαραλαμβάνῃ; οἷον τὸ τοιόνδε λέγω" 
ἄρα ἔχει ἀλήϑειάν τινα ὄψις τε καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, “ρφρῖει ζρίνδον 

5 τά γε τοιαῦτα καὶ οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ θρυλοῦσιν, OtbyAm dox. i 

οὔτ᾽ ἀκούομεν ἀκριβὲς οὐδὲν οὔτε ὁρῶμεν ; καίτοι εἰ αὑται. Ξ»γά" nd A i 
τῶν περὶ τὸ σῶμα αἰσϑήσεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσὶ μηδὲ ca-, “29 p e 
φεῖς, σχολῇ ot γε ἄλλαι' πᾶσαι γάρ που τούτων φαυλό Zo 4 
τεραί εἰσιν. 7) σοι οὐ δοκοῦσιν; Πάνυ μὲν ovv, ἔφη. Πότε 
οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, ἡ ψυχὴ τῆς ἀληϑείας ἅπτεται; ὅταν μὲν 
γὰρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, δῆλον ὅτι 
τότε ἐξαπατᾶται ὑπ᾽ αὐτοῦ. ᾿Δληϑῆ λέγεις. "AQ οὖν οὐκ 
ἐν τῷ λογίξεσθαι, εἴπερ που ἄλλοθι, κατάδηλον αὐτῇ 
γίγνεταί τι τῶν ὄντων; Ναί. ΜΔογίζξεται δέ γέ που τότε 
κάλλιστα, ὅταν μηδὲν τούτων αὐτὴν παραλυπῇ, μήτε ἀκοὴ 
μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μήτε τις ἡδονή, ἀλλ᾽ O τι μάλε- 
στα αὐτὴ xaO" αὑτὴν γίγνηται ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶμα, καὶ 
καϑ᾽ ὅσον δύναται μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ ἁπτομένη 
ὀρέγηται τοῦ ὄντος. Ἔστι ταῦτα. Οὐκοῦν καὶ ἐνταῦϑα 
ἣ τοῦ φιλοσόφου ψυχὴ μάλιστα ἀτιμάξει τὸ σῶμα καὶ 
φεύγει ἀπ’ αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴ xaO" αὐτὴν γίγνεσϑαι; 
Φαίνεται. Τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε, ὦ Σιμμία; φαμέν τι 
εἶναι δίκαιον αὐτὸ ἢ οὐδέν ; Φαμὸν μέντοι νὴ 4Ζία. Καὶ 
αὖ καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν; Πῶς δ᾽ οὔ; Ἤδη οὖν πώποτέ 
τε τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, ἡ δ᾽ ὅς. 
AAA ἄλλῃ τινὶ αἰσθήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος ἐφήψω 
αὐτῶν ; λέγω δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέθους πέρι, ὑγιξίας, 
ἰσχύος, καὶ τῶν XAlov bw λόγῳ ἁπάντων τῆς οὐσίας, ὃ 
τυγχάνει ἕκαστον 0v: ἄρα διὰ τοῦ σώματος αὐτῶν τάλη- 
ϑέστατον θεωρεῖται, ἢ eO ἔχει' ὃς ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ 
ἀκριβέστατα παρασχευάσηται αὐτὸ ἕκαστον διανοηθῆναι 
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περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗτος dv ἐγγύτατα ἔοι τοῦ γνῶναι ἕκα- 
, y, $, - » στον; Πάνυ μὲν ov». ᾿Αρ᾽ οὖν ἐκεῖνος ἂν τοῦτο ποιήσειε 2ὅ. 

καθαρώτατα, ὕστιρ ὅ τι μάλιστα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ ἴοι ἐφ᾽ 
ἕκαστον, μήτε τὴν ὄψιν παρατιθέμενος ἐν τῷ διανοεῖσθαι 
μήτε τινὰ ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλκων μηδεμίαν | μετὰ τοῦ 
λογισμοῦ, ἀλλ᾽ αὐτῇ καϑ’ αὐτὴν εἰλικρινεῖ τῇ διανοίᾳ 
χρώμενος αὐτὸ xaO αὐτὸ εἰλικρινὲς ἕκαστον ἐπιχειροῖ θη- 
ῥεύειν τῶν ὄντων, ἀπαλλαγεὶς ὅ τι μάλιστα ὀφθαλμῶν 
τε καὶ ὦτων καί, cg ἕπος εἰπεῖν, ξύμπαντος τοῦ σώματος, 

αἷς ταράττοντος καὶ οὐκ ἐῶντος τὴν ψυχὴν κτήσασθαι 
ἀλήϑειάν τε καὶ φρόνησιν, ὅταν κοινωνῇ, cQ οὐχ οὗτός 

χυ)λαϑ4. Δωκέστιν, ὦ Σιμμία, εἴπερ τις καὶ ἄλλος, ὁ τευξόμενος τοῦ 
Moe. v 582.0yz09; Ὑπερφυῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὡς ἀληϑῆ λέγεις, ὦ 

Σώκρατες. 0l 
XE. Οὐκοῦν ἀνάγκη, ἔφη, ἐκ πάντων τούτων παρί- 

ότασϑαι δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσόφοις, ὥστε 
καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτ᾽ ἄττα λέγειν, ὅτι Κινδυνεύει τοι 

23,.,..52.7καρενὔσπερ ἀτραπός τις ἡμᾶς ἐκφέρειν μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ 
διοσκέψει, ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν καὶ ξυμπεφυρμένη 

99.)9&^ ἢ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦ τοιούτου κακοῦ, οὐ μή πότε 
κτησώμεϑα ἱκανῶς οὗ ἐπνθυμοῦμεν φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι 
τὸ ἀληϑές. μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ 
σῶμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν ἔτι δέ, ἄν τινες νόσοι 
προσπέσωσιν, ἐμποδίξουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος ϑήραν. 

ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντο- 
δαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμπίπλησιν ἡμᾶς πολλῆς, ὥστε τὸ 

e nur 24.1 A&yóusvov ὡς ἀληθῶς τῷ ὄγτι Vx αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι 
PT «ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους καὶ 
P 7 στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο παρέχει ἢ τὸ σῶμα καὶ αἱ 

τούτου ἐπιθυμίαι. διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάν- 
τες οἱ πόλεμοι ἡμῖν γίγνονται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζό- 
μεϑα κτᾶσϑαι διὰ τὸ σῶμα, δουλεύοντες τῇ τούτου ϑερα- 
πείχ᾽ καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ 

29. 

39. 
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πάντα ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔσχατον πάντων, ὅτι, dd» rig ἡμῖν 
καὶ σχολὴ γένηται dx αὐτοῦ καὶ τραπώμεθα πρὸς τὸ 
σκοπεῖν τι, ἐν ταῖς ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ παραπῖπτον 

ϑόρυβον παρέχει καὶ ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ δύ- 
νασϑαι Um αὐτοῦ καϑορᾷν τἀληθές, ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν 
δέδεικται ὅτι, εἰ μέλλομέν ποτε καϑαρῶς τι εἴσεσθαι, 
ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ ϑεατέον αὐτὰ τὰ de ἮΝ τ d cl 
πράγματα. καὶ τότε, dg ἔοικεν, ἡμῖν ἔσται οὗ ἐξιϑυμοῦ το ᾿ 
μέν τε καί φαμὲν ἐρασταὶ εἶναι, φρονήσεως, ἐπειδὰν τε- 

λευτήσωμεν, αἷς ὃ λόγος σημαίνει, ξῶσι δὲ οὔ. εἰ γὰρ μὴ 
οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καϑαρῶς γνῶναι, δυοῖν 

ϑάτερον, ἢ οὐδαμοῦ ἔστι κεήσασϑαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευ- 
τήσασι" τότε γὰρ αὐτὴ xaO" αὐτὴν ἔσται ἡ ψυχὴ Ι χωρὶς 
τοῦ σώματος, πρότερον δ᾽ οὔ. καὶ ἐν ᾧ ἂν ξῶμεν, οὕτως, 
αἷς ἔοικεν. ἐγγυτάτω ἐσόμεθα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅ τι μάλιστα 
μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ κοινωνῶμεν, ὅ τι μὴ πᾶσα 
ἀνάγκη, μηδὲ ἀναπιμπλώμεθϑα τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ 
καϑαρεύωμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἕως ὧν ὁ ϑεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ 
ἡμᾶς . καὶ οὕτω μὲν καϑαροὶ ἀπαλλαττόμενοι τῆς τοῦ σώ- 
ματος ἀφροσύνης, Og τὸ εἰκός, μετὰ τοιούτων τε ἐσόμεϑα 
καὶ γνωσόμεθα δι’ ἡμῶν αὐτῶν πᾶν τὸ εἰλικρινές" τοῦτο 
δ᾽ ἐστὶν ἴσως τὸ ἀληϑές. μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφά- 
πτεσϑαι μὴ οὐ θεμιτὸν ἧ. Τοιαῦτα οἶμαι, ὦ Σιμμία, 
ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἀλλήλους λέγειν τε καὶ δοξάξειν πάν- 
τας τοὺς ὀρθῶς φιλομαϑεῖς. ἢ οὐ δοκεῖ σοι οὕτως; Πάν- 
τός γε μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 

ΧΙ]. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ταῦτ᾽ ἀληθῆ, ὦ 
ἑταῖρε, πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ οἷ ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ 
ἱκανῶς, εἴπερ πον ἄλλοθι, κτήσασϑαι τοῦτο οὗ ἕνεκα ἡ 
πολλὴ πραγματεία ἡμῖν iy τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν, 
ὥστε 5j γε ἀποδημία ἡ νῦν ἐμοὶ προστεταγμένη μετὰ cya- 
ϑῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἄλλῳ ἀνδρί, ὃς ἡγεῖταί οἱ παρε- 
σκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκαθαρμένην. Πάνυ μὲν 
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ov», ἔφη ὁ Σιμμίας. Κάθαρσις δὲ εἶναι ἄρα οὐ τοῦτο 
ξυμβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ χωρίζειν 
ὅ τι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐϑίσαι αὐτὴκ 
καϑ' αὐτὴν πανταχόϑεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσθαί τε 
καὶ ἀθροίζεσθαι, καὶ οὐκεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ iv τῷ 
ψῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα μόνην καθ᾽ αὐτήν, ixivo-. 
μένην ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος; Πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε θάνατος ὀνομάζεται, λύσις καὶ 33. 
χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος; Παντάπασί γ᾽, ἦ δ᾽ ὅς. 
“Μύειν δέ γε αὐτήν, ὥς φαμεν, προϑυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα 
καὶ μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς, καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ 
τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ 
σώματος, ἢ οὔ; Φαίνεται. Οὐκοῦν, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, 
γελοῖον ἂν εἴη ἄνδρα παρασχευάξονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ 
0 τι ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεϑνάναι οὕτω ζῆν, κἄπειϑ᾽ 
ἥκοντος αὐτῷ τούτου ἀγανακτεῖν; οὐ γελοῖον; Πῶς δ᾽ οὔ; 

Τῷ ὄντι ἄρα, ἔφη, ὦ Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντεῃ 
ἀποθνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεϑνάναι ἥκιστ᾽ αὐτοῖς ἀν- 

Vy. Aux A ̓ϑρώπων φοβερόν. ἐκ τῶνδε δὲ σκόπει. εἰ γὰρ διαβέβληνται 
at ode μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ καθ᾽ αὐτὴν ἐπιϑυμοῦσι 

τὴν ψυχὴν ἔχειν, τούτου δὲ γιγνομένον εἰ φοβοῖντο καὶ 

ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη, εἰ μὴ ἄσμενοι 
ἐκεῖσε ἴοιεν, οἷ ἀφικομένοις ἐλπίς ἐστιν οὗ | διὰ βίου ἤρων 
τυχεῖν" ἥρων δὲ φρονήσεως" ᾧ τε διεβέβληντο, τούτου 
ἀπηλλάχϑαι ξυνόντος αὐτοῖς; ἢ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν 29: 
καὶ γυναικῶν καὶ υἱέων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἑκόντες 
ἠθέλησαν sig 4ióov ἐλθεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς ἐλ- 
πίδος, τῆρ τοῦ. ὄψεσθαί vs ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ ξυνέ- 

σεσϑαι" φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν 
σφόδρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύ- 

| £so9'o. αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν "Aidov, ἀγανακτήσει τε 
| ἀποθνήσκων καὶ οὐκ ἄσμενος slow αὐτόσε; οἴεσθαί γε χρή, 

ἐὰν τῷ ὄντι γ᾽ $, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφορ᾽ σφόδρα γὰρ αὐτῷ 
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ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοϑι καϑαρῶς ἐντεύξεσθαι φρο- 
νήσει ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅπερ ἄρτι ἕλε- 
γον, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη, εἰ φοβοῖτο τὸν ϑάνατον ὁ 
τοιοῦτος; Πολλὴ μέντοι νὴ Δία, ἡ δ᾽ ὅς. 

Js ΧΙΕΠΙ. Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο ἀν- 
δρὸς ὃν ἂν ἴδῃς ἀγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι, 775 
ὅτι οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλόσοφος ἀλλά τις φιλοσώματος ; ὁ αὐτὸς ῶν per A 

δέ που οὗτος τυγχάνει ὧν καὶ φιλοχρήματος καὶ φιλότιμορ δ; ; 75. Jy D 
ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ ἀμφότερα. “Πάνυ γ᾽, ἔφη, ἔχει οὔ- ἐλέ 
τως ὡς λέγεις. 4o οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία, οὐ καὶ ἡ 
ὀνομαξομένη ἀνδρία τοῖς οὕτω διακειμένοις μάλιστα προσ- 

ἥκει; Πάντως δήπου, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἡ σωφροσύνη, 
ἣν καὶ οἱ πολλοὶ ὀνομάξουσι σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς 
ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσϑαι ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ xo- 
σμίως, XQ οὐ τούτοις μόνοις προσήκει, τοῖς μάλιστα τοῦ 
σώματος ὀλιγωροῦσί τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ξῶσιν; ᾿Ανάγκη, 

726. ἔφη. E γὰρ ἐθελήσεις, ἡ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι τήν γε τῶν 
ἄλλων ἀνδρίαν τε καὶ σωφροσύνην, δόξει σοι εἶναι ἄτο- 
zog. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες; Οἶσθα, ἤ δ᾽ ὅς, ὅτι τὸν 

ϑάνατον ἡγοῦνται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν 
εἶναι; Καὶ μάλα, Épm. Οὐκοῦν φόβῳ μειξόνων κακῶν 

ὑπομένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν ϑάνατον, ὅταν ὑπο- 
μένωσιν; Ἔστι ταῦτα. Τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοί: 
εἶσι πάντες πλὴν οἱ φιλόσοφοι. καίτοι ἄτοπόν γε δέει 
τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶνα. Πάνυ μὲν οὖν. Τί δέ; 
οἱ κόσμιοι αὐτῶν οὐ ταὐτὸν τοῦτο πεπόνϑασιν ; ἀκολασίᾳ 
τινὶ σώφρονές εἶσι; καίτοε φαμέν γέ πον ἀδύνατον εἶναι, 
ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς συμβαίνει τούτῳ ὅμοιον εἶναι τὸ πάϑος 
τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήϑη σωφροσύνην " φοβούμενοι γὰρ 
ἑτέρων ἡδονῶν στερηϑῆναι καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἄλ- 
λων ἀπέχονται ὑπ᾽ ἃ χρατούμενοι. καίτοι καλοῦσί γε 
εκολασίαν τὸ ὑπὸ | τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι" ἀλλ᾿ ὅμως ξυμ- 
βαίνει αὐτοῖς κρμτουμένοις ὑφ᾽. ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων 

PLATO 11. 2 e 
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. ἡδονῶν. τοῦτο δ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ὦ νῦν δὴ ἐλέγετο, τῷ 

, τρόπον τινὰ δὲ ἀκολασίαν, αὐτοὺς σεσωφρονίσϑαι. "Eois 
ydo. Ὦ μακάριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἢ ἡ 90993 57 

f v. em. πρὺς ἀρετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς 

λύπας καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ μείξω 

πρὸς ἐλάττω, ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ᾽ qj διεῖνο μόνον τὸ 
νόμισμα ὀρϑόν, ἀνθ᾽ οὗ δεῖ ἄπαντα ταῦτα καταλλάττεσθαε, 

A. αὶ μετὰ φρόνησις, καὶ τούτου μὲν πάντα καὶ μετὰ τούτον ὠνού- 

dd  τς pud ̂, uev Te καὶ πιπρασκόμενα τῷ ὄντι ἡ, καὶ ἀνδρία καὶ σω- 

γρείσκοοεν πτλφροσύνη καὶ δικαιοσύνη, καὶ ξυλλήβδην ἀληϑὴς ἀρετὴ m 

μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνομένων καὶ ἀπογιγνομένων 

καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοι- 

οὕτων" χωριζόμενα δὲ φρονήσεως καὶ ἀλλαττόμενα ἀντὶ 

ἀλλήλων, μὴ σκιαγραφία τις ἢ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ 

ὄντι ἀνδραποδώδης τε καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληϑὲς ἔχουσα, 

τὸ δ᾽ ἀληϑὲς τῷ ὄντι ἡ κάϑαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων, 

καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀνδρία καὶ αὐτὴ 

pura, pov ον. ἡ φρόνησις μὴ καϑαρμός τις ἧ. καὶ κινδυνεύουσι καὶ ol 35. 

j^ o digg: ἐὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοί τενες 

D RUPTA εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαι αἰνίττεσθαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύη- 

Jg up Lp 5653. 706 καὶ ἀτέλεστος εἰς “άιδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ κεέσε- 

fbehe mms v ται, ὁ δὲ κεκαϑαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφεκό- 

genae μενος μετὰ ϑεῶν οἰκήσει. εἰσὶ γὰρ δή, φασὶν οἱ περὶ τὰς 

d pa τελετάς, ναρϑηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δὲ τὲ σαῦροι" 

ej ἡ. οὗτοι δ᾽ εἰσὶ κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἡ οἱ πεφιλο- 

σοφηκότες ὀρϑώς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν 

οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίον ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προὐϑυμή- 

8ην γενέσϑαι. εἰ δὲ ὀρθῶς προὐϑυμήϑην καί τι ἠνυσά- 

— qv, ἐκεῖσε ἐλϑόντες τὸ σαφὲς εἰσόμεϑα, ἐὰν ϑεὸς ἐθέλῃ, 

ὀλίγον ὕστερον, dc ἐμοὶ δοκεῖ. 

Ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης; ἀπο- 34. 

᾿λογοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε | 

δεσπότας οὐ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγαναπτῶ,! ἡγούμενος 



40. 

44. 
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κἀὠκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τε ἀγαϑοῖς ἐντεύ- 
ξεσϑαι καὶ ἑταίροις" τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει" εἴ 
τι οὖν ὑμῖν σιϑανώτερός εἶμι ἐν τῇ ἀπολογίᾳ ἢ τοῖς ᾿49η- 
vaio» δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. Φ 18 

ΕΝ. Ἑὐπτόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολαβὼν 
ὁ Κέβης ἔφη" .Ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε δοκεῖ 
καλῶς λέγεσθαι, τὰ δὲ περὶ τῆς | ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν 
παρέχει τοῖς - ἀνθρώποις, μὴ ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ σώ- 
ματος οὐδαμοῦ ἔτι ἢ, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα διαφϑείρηταί 
τε καὶ ἀπολλύηται, ἡ ἂν ἄνϑρωπος ἀποθάνῃ" εὐθὺς ἀπαλ- 

λαττομένη τοῦ σώματος καὶ ἐκβαίνουσα ὥσπερ πνεῦμα ἢ 
καπνὸς διασκεδασϑεῖσα οἴχηται διαπεομένη καὶ οὐδὲν ἔτι 
οὐδαμοῦ 5' ἐπεί, εἴπερ. εἴης που αὐτὴ xoxo αὐτὴν ξυν- 
ηϑροισμένη καὶ ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν σὺ 

νῦν δὴ διῆχθες, πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώ- 

κρατες, Og ἀληϑῆ ἐστὶν ἃ σὺ λέγεις. ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως. 
οὐκ ὀλίγης παραμυϑίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ 
ψυχὴ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει 
καὶ φρόνησιν. ᾿Δληϑῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ Σωκράτης, ὦ Κέβης. 
ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; ἢ περὶ αὐτῶν τούτων βούλει διαμυ- 
ϑολογῶμεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως ἔχειν εἴτε μή; Ἔγωγ᾽ οὖν, 
ἔφη ὁ Κέβης, ἡδέως ὧν ἀκούσαιμι, ἥντινα δόξαν ἔχεις 
περὶ αὐτῶν. Οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι, ἡ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, 
εἰπεῖν τινὰ νῦν ἀκούσαντα, οὐδ᾽ εἰ κωμῳδοποιὸς 8 εἴη, ὡς θέν». “2.5.5 
ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. 

εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ διασκοπεῖσθαι. pep 

XV. Σκχεψώμεϑα δὲ αὐτὸ τῇδέ πῃ, tive ἄρα ἐνάιδου 
εἰσὶν αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων εἴτε καὶ οὔ. 
πωλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις Aóyog, οὗ μεμνήμεθα, ὡς εἰσὶν (ow γ ἢ doe. 

ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, καὶ πάλιν y: δεῦρο ἀφικνοῦνται" uii 
καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τεϑνεώτων. καὶ εἰ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, Joop fy 

πάλιν γίγνεσθαι ἐκ τῶν ἀποθανόντων τοὺς ξῶντας, ἄλλο 564. 
τι ἢ εἶεν ἂν ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἂν που πάλιν 

Jf. y. σσ. 
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ἐγίγνοντο μὴ οὖσαι, καὶ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ 
, εἶναι, εἰ τῷ ὄντι φανερὸν γένοιτο ὅτι οὐδαμόθεν ἄλλο- 
ϑὲν γίγνονται οἱ ξῶντες ἢ ἐκ τῶν τεθνεώτων. εἰ δὲ μὴ 
ἔστι τοῦτο, ἄλλου ἄν του δέοι λόγου. Πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφη ὁ Κέβης. Μὴ τοίνυν κατ᾿ ἀνθρώπων, ἦ δ᾽ ὅς, σκό- 
ctt μόνον τοῦτο, εἰ βούλει óGov μαϑεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ 
ξώων πάντων καὶ φυτῶν, καὶ ξυλλήβδην ὅσαπερ ἔχει γέ- 

ψεσιν, περὶ πάντων ἴδωμεν , ἀρ᾽ οὑτωσὶ γίγνεται πάντα, 

οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει 
ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που 

καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα δὴ μυρία οὕτως ἔχει. τοῦτο ^2. 

f gg I. p. 47 bovv σκεψώμεθα, ρα ἀναγκαῖον, ὅσοις ἔστι τι ἐναντίον, 

μηδαμόϑεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι ἢ ἐκ τοῦ αὐτῷ ivev- 

τίου. οἷον ὅταν μεῖζόν τι γίγνηται, ἀνάγκη που ἐξ ἐλάτ- 

rovog ὄντος πρότερον ἔπειτα μεῖξον γίγνεσϑαι ; Ναί. Οὐκ- 

οὖν κἂν ἔλαττον γίγνηται, ἐκ μείξονος ὄντος πρότερον 

| ὕστερον ἔλαττον γενήσεται; Ἔσειν, ἔφη, οὕτω. Καὶ μὴν 

ἐξ ἰσχυροτέρου τὸ ἀσϑενέστερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ 9àc- 

τον; Πάνυ γε. Τί δέ; ἄν τι χεῖρον γίγνηται, οὐκ ἐξ 

ἀμείνονος, καὶ ἂν δικαιότερον, ἐξ ἀδικωτέρου; Πῶς γὰρ 

οὔ; Ἱκανῶς οὖν, ἔφη, ἔχομεν τοῦτο, ὅτι πάντα οὕτω 

γίγνεται, ἐξ ἐναντίων τὰ ἐναντία πράγματα; Πάνυ γε. 

ΤΊ δ᾽ αὖ; ἔστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ 

ἀμφοτέρων πάντων τῶν ἐναντίων δυοῖν ὄντοιν δύο γενέ- 

aug, ἀπὸ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἀπὸ δ᾽ αὖ τοῦ 

ἑτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον; μείξονος μὲν γὰρ πράγματορ 
καὶ ἐλάττονος μεταξὺ αὔξησις καὶ φϑίσις, καὶ καλοῦμεν 

οὕτω τὸ μὲν αὐξάνεσϑαι, τὸ δὲ φϑίνειν; Ναί, ἔφη.. Οὐκ-: 43 

οὔν καὶ διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχεσθαι 

3,Ψ»». 77862. pe. 0r ϑερμαίνεσϑαι, καὶ πάντα οὕτω, κἂν εἰ μὴ χρώμεϑα 

49, τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ, ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ οὕτως 

ἔχειν ἀναγκαῖον, γίγνεσθαί τε αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων γένεσίν τε 

εἶναι ἐξ ἑκατέρων εἰς ἄλληλα; Πάνυ y, ἦ δ᾽ ὅς. 

- 
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XV. Τί οὖν; ἔφη, τῷ ξῆν ἔστι τι ἐναντίον, ὥσπερ 
τῷ ἐγφηγορέναι τὸ καϑεύδειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί; 
Τὸ τεϑνάναι, ἔφη. Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε γίγνεται ταῦτα, 
εἴπερ ἐναντία ἐστί, καὶ αἱ γενέσεις εἰσὶν αὐτοῖν μεταξὺ 
δύο δυοῖν ὄντοιν; Πῶς γὰρ οὔ; Τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν 
συζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ, ὁ Σω- 
κράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενέσεις " σὺ δέ μοι τὴν ἑτέραν. 

λέγω δὲ τὸ μὲν καϑεύδειν, τὸ δὲ ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ 
καϑεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι 
τὸ καϑεύδειν, καὶ τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν καταδαρ- 

. ϑάνειν εἶναι, τὴν δὲ ἀνεγείρεσϑαι. ἱκανῶς σοι, ἔφη, ἢ 
. οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. Μέγε δή μοι καὶ σύ, ἔφη, οὕτω περὶ 
ξωῆς καὶ θανάτου. οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ fjv τὸ τε- - 
ϑνάναι εἶναι; Ἔγωγε. Γίγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ναί. 
Ἐξ οὖν τοῦ ζῶντος τί τὸ γιγνόμενον; Τὸ τεϑνηκός, ἔφη. 
τί δέ, ἦ δ᾽ ὅς, ἐκ τοῦ τεϑνεῶτος; ᾿ἀναγκαῖον, ἔφη, ὁμο- 
λογεῖν ὅτι τὸ ζῶν. Ἔκ τῶν τεϑνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, 
rà ξῶντά rt καὶ οἱ ξῶντες γίγνονται; Φαίνεται, ἔφη. 
Εἰσὶν ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν λιδου. Ἔοικεν. Οὐκ- 
οὖν καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα ἢ γ᾽ ἑτέρα σαφὴς “4- 24 emnes 
οὖσα τυγχάνει; τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς δήπου, ἢ οὔ; 9771/97 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πῶς οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, ποιήσομεν ; οὐκ 
ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ ταύτῃ χωλὴ 
ἔσται ἡ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀποϑνήσκειν ἐναν- 

τίαν τινὰ γένεσιν; Πάντως που ἔφη. Τίνα ταύτην; Τὸ 
ἀναβιώσκεσϑαι. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, εἴπερ ἔστι τὸ ἀναβιώ- 
ὄόκεσϑαε, ἐκ τῶν τεϑνεώτων ἂν εἴη γένεσις εἰς τοὺς | ζῶντας 

αὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσϑαι; Πάνυ γε. ᾿“Ομολογεῖται ἄρα ἡμῖν 
καὶ ταύτῃ τοὺς ξώντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι οὐδὲν 
ἧττον ἢ τοὺς τεϑνεῶτας ἐκ τῶν ξώντων. τούτου δὲ ὄντος 
ἱκανόν που ἐδόκει τεκμήριον εἶναι ὅτε ἀναγκαῖον τὰς τῶν γῳρ». pt. 772; 
τεϑνεώτων ψυχὰς εἶναί πον, ὅϑεν δὴ πάλιν γίγνεσθαι. 
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Δοκεῖ uoi, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων! 
ἀναγκαῖον οὕτως ἔχειν. 

XVII. Ἰδὲ τοίνυν οὕτως, ἔφη, ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ 
ἀδίκως, ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ ἀν- 
ταποδιδοίη τὰ ἕτερα τοῖς ἑτέροις γιγνόμενα, ὡσπερεὶ κύκλῳ 

24g) chen m 115,47 59u0vra , ἀλλ᾽ εὐθεῖά rig εἴη ἡ γένεσις ἐκ τοῦ ἑτέρου μόνον 
nium. ζέεεζωιε ; εἷς τὸ καταντικρὺ καὶ μὴ ἀνακάμπτοι πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον 
eene Prec re μηδὲ καμπὴν ποιοῖτο, οἶσθ᾽ ὅτι πάντα τελευτῶντα τὸ 

αὐτὸ σχῆμα ἂν σχοίη καὶ τὸ αὐτὸ πάϑος ἂν πάϑοι καὶ 
παύσαιτο γιγνόμενα; Πῶς λέγεις, ἔφη. Οὐδὲν χαλεπόν, 
ἡ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι ὃ λέγω" ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ καταδαρθάνειν 

e" μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγείρεσϑαι μὴ ἀνταποδιδοίη γιγνόμενον 
ἀργά γι τοῦ καθεύδοντος, οἶσϑ᾽ ὅτι τελευτῶντα πάντα λῆρον 
p. tg. τὸν ᾿Ενδυμίωνα ἀποδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο, διὰ 
ΤΣ, pins καὶ τάλλα πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πεπονθέναι, καϑεύ- 
meehu. δειν, κἂν εἰ ξυγκρίνοιτο μὲν πάντα, διακρίνοιτο δὲ μή, 

ταχὺ ἂν τὸ τοῦ ᾿ἀναξαγόρου γεγονὸς εἴη, ὁμοῦ πάντα 
χρήματα. ὡσαύτως δέ, ὦ φίλε Κέβης, καὶ εἰ ἀποθνήσκοι 56 
μέν πάντα, ὅσα τοῦ ξῇν μεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι, 
μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τὰ τεθνεῶτα καὶ μὴ πάλιν 
ἀναβιώσκοιτο, cQ οὐ πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα πάντα 
τεϑνάναι καὶ μηδὲν (v; εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων τὰ 
ξῶντα γίγνοιτο, τὰ δὲ ζῶντα ϑθνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ 

οὐχὶ πάντα καταναλωϑθῆναι εἰς τὸ τεθνάναι; Οὐδὲ μία 
μοι δοκεῖ, ἔφη. ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς 
παντάπασιν ἀληϑῆ λέγειν. Ἔστι γάρ, Épn ὦ Κέβης, ἐς 
ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα 
οὐκ ἐξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν, dÀÀ ἔστι τῷ ὄντι καὶ τὸ 
ἀνὰβιώσκεσϑαι καὶ ix τῶν τεϑνεώτων τοὺς ξῶντας γίγνε- 
σϑαι καὶ τὰς τῶν τεϑνεώτων ψυχὰς εἶναι, καὶ ταῖς μέν y 
ἀγαϑαῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον. 

XVIIL Kol μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ xoc 
ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληϑής ἐστιν, ὃν 

77. 
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σὺ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅ ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι 
7 ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ΠΣ 84 £j 

ἡμᾶς iv προτέρῳ τινὶ γρύνῳ μεμαϑηκέναι d νῦν ἄναμι- 35. 
μνησκόμεϑα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ ἦν που “ἡμῶν ἡ 
ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσϑαι" ὥστε 
καὶ ταύτῃ ἀθάνατόν τι ἔοικεν ἡ ψυχὴ εἶναι. ᾿Αλλ᾽, ὦ 
Κέβης, ἔφη ὁ Σιμμίας ὑπολαβών, ποῖαι τούτων αἱ ἀπο- 
δείξεις; ὑπόμνησόν us: οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι 

“3. μέμνημαι. "Evi μὲν λόγῳ, ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι 
ἐρωτώμενοι ol ἄνϑρωποι, ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ 
λέγουσι πάντα ἡ ἔχει" καίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπι- 
στήμη ἐνοῦσα καὶ ὀρϑὸς λόγος, οὐκ ὧν οἷοί τ᾽ ἦσαν: τοῦτο 
ποιήσειν. ἔπειτα ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγῃ ἢ ἄλλο ef. Pony 
τι τῶν τοιούτων, ἐνταῦϑα σαφέστατα κατηγορεῖ ὅτι τοῦτο" 77 7: ὑπτ' πο! 
otrmg ἔχει. Ej δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πείθει, ὦ Σιμμία, 
d Σωκράτης, σκέψαι ἂν τῇδέ πή σοι σκοπουμένῳ συν- 
δόξη. ἀπιστεῖς γὰρ δή, πῶς ἡ καλουμένη μάϑησις ἀνά- 
μνησίς ἐστιν; ᾿Δπιστῶ μὲν ἔγωγε, 7 δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας , οὔ, 
αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἔφη, δέομαι παϑεῖν, περὶ οὗ ὁ λόγος, κ΄. paa y. 
ἀναμνησϑῆναε. xol σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν 
ἤδη μέμνημαι καὶ πείϑομαι᾽ οὐδὲν μέντ᾽ ὧν ἥττον ἀκού- 
οιμε νῦν, σὺ πῇ ἐπεχείρησας λέγειν. Τῇδε ἔγωγε, ἡ δ᾽ ὅς. 
ὁμολογοῦμεν γὰρ δήπου, εἴ τίς τε ἀναμνησϑήσεται, δεῖν 
αὐτὸν τοῦτο πρότερόν ποτε ἐπίστασϑαι. Πάνυ γε, ἔφη. 

44. 4e οὖν xal τόδε ὁμολογοῦμεν, ὅ ταν ἐπιστήμη παραγίγνηται 

τρόπῳ τοιούτῳ, ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω δέ τινα τρόπον rir ». τ μὰ un 4 

vóvós: ἐάν. τίς vi πρότερον ῇ ἐδὼν 7] ἀκούσας 7] τινα ἄλλην 
αἴσϑησιν λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῷ, ἀλλὰ καὶ ἕτερον 
ἐννοήσῃ, οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἀλλ᾽ ἄλλη, ἀρ᾽ οὐχὶ 
τοῦτο δικαίως λέγομεν ὅτε ἀνεμνήσθη, οὗ τὴν ἔννοιαν 
ἔλαβεν; Πῶς λέγεις; Οἷον τὰ τοιάδε" ἄλλη που ἐπιστήμη 
ἀνθρώπου καὶ λύρας. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν οἶσϑα ὅτι 
οἱ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσι λύραν ἢ ἱμάτιον ἢ ἄλλο τι olg 
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τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, πάσχουσι rovro- ἔγνω- 
σάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ 
παιδός, οὗ ἦν ἡ λύρα; τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις" ὥσπερ 

γε καὶ Σιμμίαν τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, 
καὶ ἄλλα που μυρία τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. ΜΜυρία μέντοι νὴ 
4b, ἔφη ὁ Σιμμίας. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, τὸ τοιοῦτον 
ἀνάμνησίς τίς ἐστι; μάλιστα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάθῃ 
περὶ ἐκεῖνα ἃ ὑπὸ γρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη 
ἐπελέληστο; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί δέ; ἢ δ᾽ ὅς. ἔσειν."Σ 
ἕππον γεγραμμένον ἰδόντα καὶ λύραν γεγραμμένην ἀνθρα΄- 
που ἀναμνησθῆναι, καὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον Κέ- 
βητος ἀναμνησθῆναι; liv γε. Οὐκοῦν καὶ Σιμμέαν 
ἰδόντα γεγραμμένον αὐτοῦ Σιμμίου ἀναμνησθῆναι; Ἔστι 
[ μέντοι, ἔφη. 

ΧΙΧ. ᾿Δ4ρ᾽ οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα ξυμβαίνει τὴν 
ἀνάμνησιν εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ dw ἀνο- 
μοίων ; Ἐυμβαίνει. ᾿Αλλ ὅταν γε ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἀναμι- 
μνήσκηταί τίς τι, dq οὐκ ἀναγκαῖον τόδε προσπάσχειν, 
ἐννοεῖν εἴτε τι ἐλλείπει τοῦτο κατὰ τὴν ὁμοιότητα εἴτε 
μὴ ἐκείνου οὗ ἀνεμνήσϑη; ᾿Ανάγκη, ἔφη. Σκόπει δή, ἢ 
δ᾽ ὅς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. φαμέν πού τι εἶναι ἴσον, οὐ 
ξύλον λέγω ξύλῳ οὐδὲ λίϑον λίϑῳ οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν τοι- 
οὕτων οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα ἕτερόν τι, αὐτὸ 
τὸ ἴσον" φῶμέν τι εἶναι ἢ μηδέν; Φῶμεν μέντοι νὴ 4t, “1, 
ἔφη ὁ Σιμμίας, θαυμαστῶς γε. Ἦ καὶ ἐπιστάμεθα αὐτὸ 
ὃ ἔστιν; Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὅς. Πόθεν λαβόντες αὐτοῦ τὴν 
ἐπιστήμην; ἀρ’ οὐκ ἐξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἢ ξύλα ἢ 

λίϑους 7] ἄλλ᾽ ἄττα ἰδόντες ἴσα, ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοή- 

σαμεν, ἕτερον ὃν τούτων; ἢ οὐχ ἕτερόν σοι φαίνεται; σκό- 
σει δὲ καὶ τῇδε. do οὐ λίθοι μὲν ἴσοι καὶ ξύλα ἐνέοτε 

ταὐτὰ ὄντα τοτὲ μὲν ἴσα. φαίνεται, τοτὲ δ᾽ οὔ; Πάνυ 

μὲν οὖν. Τί δέ; αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν ὅτε ἄνισά σοι ἐφάνη, 
ἢ ἡ ἰσότης ἀνισότης; Οὐδεπώποτέ γε, ὦ Σώκρατες. Οὐ 



75. IIAAT&NOZ OALAQN. 25 

ταὐτὸν ἄρ᾽ ἐστίν, ἢ δ᾽ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ 
ἴσον. Οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν 
ἐκ τούτων γ᾽, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων éixtívov τοῦ 
lcov, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴλη- 
φας; ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις. Οὐκοῦν ἢ ὁμοίου ὄντος 
τούτοις ἢ ἀνομοίου; Πάνυ γε. Διαφέρει δέ, ἦ δ᾽ ὅς, 
οὐδέν. ἕως γὰρ ἂν ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως ἄλλο 
ἐννοήσῃς, εἴτε ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον, ἀναγκαῖον, ἔφη, 

. αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι. Πάνυ μὲν οὖν. Τί δὲ τόδ᾽; 
5 δ᾽ ὅς. ἦ πάσχομέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ ἐν τοῖς ξύλοις 
τε καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν τοῖς ἴσοις; ἄρα φαίνεται ἡμῖν 

οὕτως ἴσα εἶναι ὥσπερ αὐτὸ ὃ ἔστιν [ἴσον], ἢ ἐνδεῖ τι Uy. Κ ὀνσῇς 
ἐκείνου τῷ μὴ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἢ οὐδέν; Καὶ τ’ Desfve ve? 
πολύ γε, ἔφη, ἐνδεῖ. Οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν τίς τι A aic 
ἰδὼν ἐννοήσῃ, ὅτι βούλεται μὲν τοῦτο, ὃ νῦν ἐγὼ ὁρῶ, 
εἶναι οἷον ἄλλο τι τῶν ὄντων, ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται 
τοιοῦτον εἶναι οἷον ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ἔστε φαυλότερον, dvoy- 
καὶῖόν που τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα τυχεῖν προειδότα ἐκεῖνο 
ὦ φησιν αὐτὸ προσεοικέναι μέν, ἐνδεεστέρως δὲ ἔχειν; 
ἀνάγκη. Τί οὖν; τοιοῦτον πεπόνϑαμεν καὶ ἡμεῖς, ἢ οὔ, 
περί τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον; Παντάπασί γε. ᾿Αναγ- 
καῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἔσον πρὸ ἐκείνου τοῦ χρό- 
yov, ὅτε | τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν, ὅτι óg£- 
γεται μὲν πάντα ταῦτ᾽ εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἔχει δὲ ἐνδεε- 
στέρως. Ἔστι ταῦτα. ᾿Δλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, 
μὴ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐννενοηκέναι μηδὲ δυνατὸν εἶναι ἐννοῆσαι 
ἀλλ ἢ ἐκ τοῦ ἰδεῖν ἢ ἅψασθαι ἢ ἕκ τινος ἄλλης τῶν 
αἰσθήσεων" ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω. Ταὐτὸν γὰρ 
ἔστιν, ὦ Σώκρατες, πρός γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὁ λόγος. 
Ad μὲν δὴ Ex γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ ἐννοῆσαι ὅτι πάντα 
τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐκείνου τε ὀρέγεται, τοῦ ὃ ἔσειν 
ἴσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν. ἣ πῶς λέγομεν; Οὕτως. 
Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασθαι ἡμᾶς ὁρᾷν καὶ ἀκούειν καὶ τἄλλα 
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αἰσθάνεσθαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ 
τοῦ ἴσου, O τι ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων 
ἴσα ἐκεῖσε ἀνοίσειν, ὅτι προθυμεῖται μὲν πάντα τοιᾳῦτα 
εἶναι οἷον ἐκεῖνο, ἔστε δὲ αὐτοῦ φαυλότερα.  Avdyxg ἐκ 
τῶν προειρημένων, ὦ Σώκρατες. Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς 
ἑδωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις εἴχομεν ; 

Πάνυ γε. Ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου 
ἐπιστήμην εἰληφέναι; Ναί. LHolv γενέσϑαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, 
ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰληφέναι. Ἔοικεν. 

XX. Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ γενέ- 52 
σϑαι ἔχοντες ἐγενόμεθα, ἠπιστάμεϑα καὶ πρὶν γενέσθαι 
καὶ εὐθὺς γενόμενοι οὐ μόνον τὸ ἴσον καὶ τὸ μεῖξον καὶ 
τὸ ἔλαττον ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα; οὐ γὰρ περὶ 
τοῦ ἴσου νῦν ὁ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ 
καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου καί, 
ὅπερ λέγω, περὶ ἑπάντων olg ἐπισφραγιζόμεϑα τοῦτο, ὃ 
ἔσει, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀπο- 
κρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. ὥστε ἀναγκαῖον ἡμῖν sivot τούτων 
ἁπάντων τὰς ἐπιστήμας πρὸ τοῦ γενέσθαι εἰληφέναι. Ἔστι 

jr ἐκ Yi ταῦτα. Καὶ εἰ μέν γε λαβόντες μὴ ἑκάστοτϑξ ἐπιλελήσμεϑα, 

γνόμεν»ε ἐπι. εἰδότας ἀεὶ γίγνεσϑαι καὶ ἀεὶ διὰ βίου εἰδέναι " τὸ γὰρ 
εἰδέναι τοῦτ᾽ ἐστί, λαβόντα vov ἐπιστήμην ἔχειν καὶ μὴ 
ἀπολωλεκέναι. ἢ οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, ὦ Σιμμία, ἐπι- 
στήμης ἀποβολήν; Πάντως δήπου, ἔφη, à Σώκρατες. EJ 
δέ ys, οἶμαι, λαβόντες πρὶν γενέσθαι γιγνόμενοι ἀπωλέ- 

| σαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι χρώμενοι περὶ ««αὕτα | 
| ἐκείνας ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας, ἅς vore καὶ πρὶν 

εἴχομεν, ἀρ᾽ οὐχ ὃ καλοῦμεν μανϑάνειν οἰκείαν ἐπιστήμην 
ἀναλαμβάνειν dv εἴη; τοῦτο δέ που ἀναμιμνήσκεσϑαει λέ- 
γοντες ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν; Πάνν yt. Δυνατὸν γὰρ δὴ 
τοῦτό γ᾽ ἐφάνη, 1 αἰσϑόμενόν τι ἢ ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἤ | 
τινα ἄλλην αἴσϑησιν λαβόντα ἕτερόν τι ἀπὸ τούτου ἐννοῆ- 
σαι ὃ ἐπελέληστο, ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον ὃν ἢ ᾧ 

4 
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ὅμοιον. ̓ ὥστε, ὅπερ λέγω, δυοῖν ϑάτερον, ἤτοι ἐπιστάμενοί 
τε αὐτὰ γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεθα διὰ βίον πάντες, 7 Jj Fe τε 

ὕστερον, οὕς φαμεν μανϑάνειν, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ ἀναμιμνή- “592. γε 
σκονται οὗτοι, καὶ 7] μάϑησις ἀνάμνησις ἂν εἴη. Καὶ 
μάλα δὴ Ko ἔχει, ὦ Σώκρατες. 

Sé. XXI Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιμμία; ; ἐπισταμένους 
ἡμᾶς γεγονέναι, ἢ ἀναμεμνήσκεσθϑαι ὕστερον ὧν πρότερον 

ἐπιστήμην εἰληφότες ἦμεν; Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ 

παρόντι ἐλέσϑαι. Τί δέ; τόδε ἔχεις ἐλέσϑαι, καὶ mg σοι 

δοκεῖ περὶ αὐτοῦ; ἀνὴρ ἐπιστάμενος περὶ ov ἐπίσταται 
ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον, ἢ οὔ; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες. Ἦ καὶ δοκοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι λόγον 
περὶ τούτων ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν ; Βουλοίμην μέντ᾽ ἄν, 
ἔφη 0 Σιμμίας ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι μὴ αὔριον 
τηνικάδε οὐκέτε ἢ ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός τε τοῦτο 
ποιῆσαι. Οὐκ ἄρα δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαί γε, ἔφη, ὦ 
Σιμμία, πάντες αὐτά; Οὐδαμῶς. ᾿Αἀναμιμνήσκονται ἄρα 
& ποτε ἔμαϑον; ᾿δνάγκη. Πότε λαβοῦσαι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν 
τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν; οὐ γὰρ δὴ ἀφ᾽ οὗ γε ἄνθρωποι 
γεγόναμεν. Οὐ δῆτα. Πρότερον ἄρα. Ναί. Ἦσαν ἄρα, 
ὦ Σιμμία, αἱ ψυχαὶ καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώ- 

47 που εἴδει, χωρὶς σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον. Ei μὴ 
ἄρα ἅμα γιγνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας 
τὰς ἐπιστήμας" οὗτος γὰρ λείπεται ἔτει ὁ χρόνος. Εἶεν, 
ὦ ἑταῖρε" ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ γρόνῳ; οὐ 
γὰρ δὴ ἔχοντές γε αὐτὰς γιγνόμεθα , ὡς ἄρτε ὡμολογή- 
σαμεν. ἢ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν ἐν ἧπερ καὶ Ἰαμβάνομεν; Ασα M. ren. 

ἔν o». 
ἢ ἔχειρ ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; 3 Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ! 
ἀλλ᾽ ἔλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών. 

XXIE. '4Q οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ἡμῖν, ὦ Σιμμία; 
sí μὲν ἔστιν ἃ ϑρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαϑὸν καὶ 
πᾶσα ἡ τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἰσϑή- 
σεων πάντα ἀναφέρομεν, ὑπάρχουσαν πρότερον ἀνευρί- 
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σχκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ ταῦτα ἐκείνῃ ἀπεικάξομεν, 
ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, οὕτω καὶ τὴν 
ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγονέναι ἡμᾶς εἰ δὲ μὴ 
ἔστι ταῦτα, ἄλλως ὧν ὃ λόγος οὗτος εἰρημένος εἴη; «o 
οὕτως ἔχει, καὶ ἴση ἀνάγκη ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡμε- 
τέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, 
οὐδὲ τάδε; ὙὙπερφυῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Σιμμίας, JO. 
δοκεῖ μοι ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ εἰς καλόν ys κατα- 
φεύγει ὁ λόγος εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε | ψυχὴν ἡμῶν 
πρὶν γενέσϑαι ἡμᾶς, καὶ τὴν οὐσίαν ἣν σὺ νῦν λέγεις. | 
o) γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν og τοῦτο, 
τὸ πάντα τὰ τοιαῦτα εἶναι ὡς οἷόν τὲ μάλιστα, καλόν τε 
καὶ ἀγαϑὸν καὶ vdAla πάντα ἃ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες" καὶ 
ἔμοιγε ἱκανῶς ἀποδέδεικται. 

Τί δὲ δὴ Κέβητι; ἔφη ὁ Σωκράτης " δεῖ γὰρ καὶ Κέβητα 

πείϑειν. Ἱκανῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὡς ἔγωγε οἷμαι" καίτοι 
καρτερώτατος ἀνθρώπων ἐστὶ πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. 

ἀλλ οἷμαι οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖσϑαι αὐτόν, ὅτι πρὶν 
γενέσϑαι ἡμᾶς ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή. 

XXII  Eí μέντοι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν Eri ἔσται, 
οὐδ᾽ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀποδεδεῖχϑαι, ἀλλ᾽ 
ἕτι ἐνέστηκεν ὃ νῦν δὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, ὅπως 

M dj je295.u7] ἅμα ἀποθνήσκοντος τοῦ ἀνθρώπον διασχεδάνψυται 7j 
rZ 7 Puri] καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι τοῦτο τέλος gj. τί γὰρ κωλύεε 59. 

γίγνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ ξυνίστασθαι ἄλλοθέν ποϑὲν καὶ 
εἶναι πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσϑαι, ἐπειδὰν 
δὲ ἀφίκηται καὶ ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν 
τελευτῷν καὶ διαφθείρεσθαι; Ev λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, 

ὁ Κέβης. φαίνεται γὰρ ὥσπερ ἥμισυ ἀποδεδεῖχϑαι οὗ δεῖ, 
ὅτε πρὶν γενέσϑαι ἡμᾶς ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή δεῖ δὲ προσ- 
αποδεῖξαι ὅτι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν οὐδὲν ἧττον 
ἔσται ἢ πρὶν γενέσθαι, εἰ μέλλεε τέλος ἡ ἀπόδειξις ἔχειν. 
᾿ἡποδέδεικται μέν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὁ Σω- 
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κράτης, καὶ νῦν, εἰ θέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε τὸν λόγον 

εἰς ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ὡμολογήσαμεν, τὸ γίγνεσθαι 
στῶν τὸ ξῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. εἰ γὰρ ἔστι μὲν ἡ ψυχὴ 
καὶ πρότερον, ἀνάγκη δ᾽ αὐτῇ εἰς τὸ ζῇν ἰούσῃ τε καὶ 
γιγνομένῃ μηδαμόϑεν ἄλλοϑεν 7 ix ϑανάτου καὶ τοῦ τεϑνά- ^ 
vaL γίγνεσθαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτῇ καὶ ἐπειδὰν ἀπο- 

,.ϑάνῃ εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖϑις αὐτὴν γίγνεσθαι; ἀπο- 
δέδεικται μὲν οὖν ὕπερ λέγετε καὶ νῦν. 

XXIV. “Ὅμως δέ μοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας ἡδέως 
ὧν καὶ τοῦτον διαπραγματεύσασϑαι τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον, 
καὶ δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς ὁ ἄνεμος 
αὐτὴν ἐκβαίνουσαν ἔκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ καὶ διασκε- 
δάννυσιν, ἄλλως vs καὶ ὅταν τύχῃ τις μὴ ἐν νηνεμίᾳ 
ἀλλ᾽ ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύματι ἀποϑνήσκων. Καὶ ὁ Κέβης 
ἐπιγελάσας Ὡς δεδιότων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πειρῶ ἀνα- 
«είϑειν" μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἔνι 
τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται. τοῦτον poen. 70. rrt 
οὖν πειρώμεθα πείθειν μὴ δεδιέναι τὸν ϑάνατον ὥσπερ eniro, γε 

τὰ μορμολύκεια. AM χρή, ἔφη. 0 Σωκράτης, ἐπάδειν 
αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, ἕως ἂν ἐξεπάσητε. Πόϑεν οὖν, χρρνά. δ 190; 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, | τῶν τοιούτων ἀγαθὸν ἐπῳδὸν ληψό- “779 
μεθα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη, ἡμᾶς ἀπολείπεις; Πολλὴ μὲν ἡ 
Ἑλλάς, ἔφη, ὦ Κέβης, ἐν ἡ ἕνεισί που ἀγαθοὶ ἄνδρες, 
πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν βαρβάρων γένη, οὖς πάντας γρὴ 
διερευνᾶσθαι ξητοῦντας τοιοῦτον ἐπῳδόν, μήτε χρημάτων 
φειδομένους μήτε πόνων, αἷς οὐκ ἔστιν εἰς O τι ἂν εὐκαι- 
ρότερον ἀναλίσκοιτε γρήματα. ξητεῖν δὲ γρὴ καὶ αὐτοὺς 
μετ᾽ ἀλλήλων" ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕροιτε μᾶλλον 
ὑμῶν δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. 
"à ταῦτα μὲν δή, ἔφη, ὑπάρξει, ὁ Κέβης" ὅϑεν δὲ 

ἀπελίπομεν ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν. ᾿Αλλὰ 
μὴν ἡδομένῳ γε" πῶς γὰρ οὐ μέλλει; Καλῶς, ἔφη, λέγεις. 

XXV. Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἡ δ᾽ ὃς 0 Σωκράτης, δεῖ 
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ἡμᾶς ἀνερέσθαι ἑαυτούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει τοῦτο 
τὸ πάθος πάσχειν, τὸ διασχκεδάννυσθϑαι, καὶ ὑπὲρ τοῦ 
ποίου τινὸς δεδιέναι μὴ πάϑῃ αὐτό, καὶ τῷ ποίῳ τινὶ 
o0; καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπισχέψασθϑαι πότερον ψυχή ἐστι, 
καὶ ἐκ τούτων θαῤῥεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας 
ψυχῆς; ᾿Δληϑῆ, ἔφη, λέγεις. "AQ οὖν τῷ μὲν ξυντεϑέντι ὅλ. 

τε καὶ ξυνϑέτῳ ὄντι φύσει προσήχει τοῦτο πάσχειν, δι!- —— 
ρεϑῆναι ταύτῃ ἥπερ ξυνετέθϑη εἰ δέ τι τυγχάνει ὃν ἀξύν- 
ϑετον, τούτῳ μόνῳ προσήκει μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπερ 
τῳ ἄλλῳ; Δοκεῖ μοι, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. Οὐκοῦν 
ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα μάμστα 
εὐκὸς εἶναι τὰ ἀξύνϑετα, τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως καὶ μηδέ- 
ποτε κατὰ ταὐτά, ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ξύνϑετα; "Enos 
δοκεῖ οὕτως. Ἴωμεν δή ; ἔφη, ἐπὶ ταὐτὰ ἐφ᾽ ἅπερ ἐν 

.X, τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ. αὐτὴ ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ 
jaa. v πα A954 pct καὶ ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὡσαύτως 

ἀεὶ ἔχεε κατὰ ταὐτὰ ἢ ἄλλοτ᾽ ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ 
τὸ καλόν, αὐτὸ ἕκαστον ὃ ἔστι, τὸ ὄν, μή ποτε μετα- 
βολὴν καὶ ἡντινοῦν ἐνδέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον ὃ 
ἔστι, μονοειδὲς ὃν αὐτὸ καϑ' αὐτό, ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ 
ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν 
ἐνδέχεται; Ὡσαύτως, ἔφη, ἀνάγκη, ὁ Κέβης, κατὰ ταὐτὰ 

2» γ.,- 529. ἔχειν, ὦ “Σώκρατες. Τί δὲ τῶν πολλῶν καλῶν, οἷον ἀν- δλ 

ὅ. 4 759. ϑρώπων ἢ ῆ ἵππων ἢ 7 ἱματίωκ ἢ ἢ ἄλλων ὡντινωνοῦν τοιούτων, 

ἢ ἴσων ἢ καλῶν ἢ πάντων τῶν ἐκείνοις ὁμωνύμων; ἄρα 
κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἢ πᾶν τοὐναντίον ἐπείνοις οὔτε αὐτὰ 
αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς 

κατὰ ταὐτά ἐστιν; Οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, ὁ Κέβης" 

οὐδέποτε ὡσαύτως ἔχει. Οὐκοῦν | τούτων μὲν κἂν ἄψαιο 
κἂν ἴδοις κἂν ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσιν αἴσϑοιο, τῶν δὲ 

κατὰ ταὐτὰ ἐχόντων οὐκ ἔστιν ὅτῳ ποτ᾽ ἂν ἄλλῳ ἐπιλά- 
βοιο 7] τῷ τῆς διανοίας λογισμῷ, ἀλλ᾽ ἐστὶν ἀειδῆ τὰ 
τοιαῦτα καὶ ovy ὁρατά; Παντάπασιν, ἔφη, ἀληϑῆ λέγεις. 
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δ. XXV. Θῶμεν οὖν, εἰ βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν 

ὄντων, τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές. Θῶμεν, ἔφη. Καὶ 
τὸ μὲν ἀειδὲς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέ- 
ποτε κατὰ ταὐτά. Καὶ τοῦτο, ἔφη, θῶμεν. Φέρε δή, 
ἡ δ᾽ 0g, ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ 
ψυχή; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη. Ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει 
φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ ξυγγενέστερον τὸ σῶμα; Παντί, ἔφη, 
τοῦτό γε δῆλον, ὅτι τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἡ ψυχή; ὁρατὸν 
ἢ ἀειδές; Οὐχ ὑπ’ ἀνθρώπων γε, à Σώκρατες, ἔφη. ᾿Αλλὰ 
μὴν ἡμεῖς γε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ μὴ τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει 
ἐλέγομεν " ἢ ἄλλῃ τινὶ oit; Τῇ τῶν ἀνθρώπων. Τί οὖν 
περὶ ψυχῆς λέγομεν; ὁρατὸν εἶναι ἢ οὐχ ὁρατόν; Οὐχ 
ὁρατόν. ᾿Δειδὲς ἄρα; Ναί. Ὁμοιότερον ἄρα ψυχὴ σώ- 
ματός ἔστι τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷςἨ Πᾶσα ἀνάγκη, 
ὦ Σώκρατες. 

n XXVI Οὐκοῦν xol τόδε πάλαι λέγομεν, ὅτι ι ἡ ψυχή, Z e «An 
ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σκοπεῖν τι 7 διὰ τοῦδε cj. 277 
ὁρᾷν ἢ διὰ τοῦ ἀκούειν ἢ δι’ ἄλλης τινὸς αἰσϑήσεως — 

τοῦτο γάρ ἐστι τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δι᾽ αἰσθήσεως σχο- 
πεῖν τι --, τότε μὲν ἕλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος εἰς τὰ οὐδέποτε, 
κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ 
ἐλεγγιᾷ ὥσπερ μεϑύουσα, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη; Πάνυ͵ 
γε. Ὅταν δέγε αὐτὴ a£ αὐτὴν σκοπῇ, ἐκεῖσε οἴχεται εἰς 
τὸ καϑαρόν τε καὶ ἀεὶ ὃν καὶ ἀϑάνατον καὶ ὡσαύτως 
ἔχον, καὶ ὡς συγγενὴς οὖσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνου τε 

γίγνεται, ὅτανπερ αὐτὴ καϑ' αὐτὴν γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, 
καὶ πέπαυταί τε τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ 

ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη ; καὶ τοῦτο 
αὐτῆς τὸ πάϑημα φρόνησις κέκληται; Παντάπασιν, ἔφη, 
καλῶς καὶ ἀληϑῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. Ποτέρῳ οὖν αὖ 
σοι δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν νῦν 

66 λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναι καὶ ξυγγενέστερον; Πᾶς 
ἂν ἔμοιγε δοκεῖ, ἦ δ᾽ ὅς, ξυγχωρῆσαι, ὦ Σώκρατες, ἐκ. 
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ταύτης τῆς μεϑόδου, καὶ ὁ δυσμαθέστατος, ὅτι ὅλῳ καὶ 
freno απαντὶ ὁμοιότερόν ἐστε ψυχὴ τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ἔγονει μα μᾶλ- 

ἐδ καθ ἔρρει pbi λον ἢ ἢ τῷ μή. Τί δὲ τὸ σῶμα; Τῷ ἑτέρφ. 
dos inf e "XXVII. "Ὅρα δὲ xol τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ 

| αὐτῷ ὦσι ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ | μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχεσθαι 
T φύσις προστάττει ] τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν" καὶ 

κατὰ ταῦτα αὖ πότερόν σοι δοκεῖ ὅμοιον τῷ ϑείῳ εἶναι, 
καὶ πότερον τῷ θνητῷ; ἢ οὐ δοκεῖ Got τὸ μὲν θεῖον olov | 
ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, τὸ δὲ θνητὸν ἄρ- 
χεσϑαί τε καὶ δουλεύειν ; Ἔμοιγε. Ποτέρῳ οὖν ἡ ψυχὴ ! 
ἔοικεν; 4ῆλα δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ τῷ ϑείῳ, | 
τὸ δὲ σῶμα τῷ ϑνητῷ. Σκόπει δή, ἔφη, ὦ Κέβης, εἰ 
ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν ξυμβαίνει, τῷ μὲν 
| Belo καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ 
| καὶ del ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον 
εἶναι ψυχή, τῷ δ᾽ ἀνθρωπίνῳ καὶ θνητῷ καὶ ἀνοήτῳ 
καὶ πολυειδεῖ καὶ διαλυτῷ καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι 
ἑαυτῷ ὁμοιότατον αὖ εἶναι σῶμα. ἔχομέν τι παρὰ ταῦτα 
ἄλλο λέγειν, ὦ φίλε Κέβης, ὡς οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐκ 
ἔχομεν. 

XXIX. Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἀρ᾽ οὐχὶ 61 
ἱσώματι μὲν ταχὺ διαλύεσθαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖ τὸ 
'παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναι ἢ ἐγγύς τι τούτου; Πῶς γὰρ 
οὔ; Ἐννοεῖς οὖν, ἔφη, ὅτι, ἐπειδὰν ἀποϑάνῃ ὁ ἄνϑρω- 
πος, τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὁρατῷ κεί- 
μενον, ὃ δὴ νεκρὸν καλοῦμεν, οὗ προσήκει διαλύεσθαι καὶ 
διαπίπτειν καὶ διαπνεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς τούτων οὐδὲν 
πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει χρόνον, ἐὰν μέν 
τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτήσῃ καὶ ἐν τοιαύτῃ 
ὥρᾳ, καὶ πάνυ μάλα. συμπεσὸν γὰρ τὸ σῶμα καὶ ταρι- 

χευϑέν, ὥσπερ ol ἐν Αἰγύπτῳ ταριχευϑέντες, ὀλίγου ὅλον 
μένει ἀμήχανον ὅσον γρόνον. ἕνια δὲ μέρη τοῦ σώματος, 
καὶ ἂν σαπῇ, ὀστᾶ τε καὶ νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, 
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42. ὕμως, ἧς ἔπος εἰπεῖν, ἀθάνατά ἐστιν. ἢ οὔ; Ναί. 'H δὲ 91v 52. n» 

ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον oxó- 34. δ.) 

pevov, γενναῖον xol καθαρὸν καὶ ἀειδῆ, εἰς “Διδου og 

ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον ϑεόν, ol, dv 
ϑεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἱτέον, αὕτη δὲ δὴ 
ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ 
σώματος εὐθὺς διαπεφύσηται καὶ ἀπόλωλεν, ὥς φασιν οἱ 
πολλοὶ ἄνϑρωποι; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ 

Σιμμία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὧδε ἔχει: ἐὰν μὲν καϑαρὰ 
ἀπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώματος ξυνεφέλκουσα, ἅτε οὐ- 

δὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύ- 
γουσα αὐτὸ καὶ συνηϑροισμένη αὐτὴ εἰς αὐτήν, ἅτε μελε- $ 73. 
τῶσα ἀεὶ τοῦτο, -- τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ ὀρϑῶς 
φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ ὄντι τεϑνάναι | μελετῶσα ῥᾳδίως" ἢ 
οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη ϑανάτου; Παντάπασί γε. Οὐκοῦν 
οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, 
τὸ θεῖόν τε καὶ ἀϑάνατον καὶ φρόνιμον, οἵ ἀφικομένῃ 
ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι, πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων 
καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνϑρω- 
πείων ἀπηλλαγμένῃ, ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυνυη- 
μένων, ὡς ἀληϑῶς τὸν λοιπὸν γρόνον μετὰ τῶν ϑεῶν 

διάγουσα; οὕτω φῶμεν, ὦ Κέβης, ἢ ἄλλως; Tid. φ' “:4)5 dan. 

ός. XXX. Οὕτω νὴ Δί᾽, ἔφη, o Κέβης. Ἐὰν δέ γε, 
οἶμαι, μεμιασμένη καὶ ἀκάϑαρτος τοῦ σώματος ἀπαλλάτ- 

τηται, ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο θεραπεύουσα 

καὶ ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε τῶν ἐπι- 
ϑυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληϑὲς 
ἀλλ᾽ ἢ τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι καὶ 

πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια γρήσαιτο, τὸ δὲ 
τοῖς ὄμμασι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ φιλοσοφίᾳ 

αἱρετόν, τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν τε καὶ τρέμειν καὶ φεύ- 
γειν, οὕτω δὴ ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν καϑ' αὐτὴν εἴλι- 
κρινῇ ἀπαλλάξεσϑαι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. ᾿4λλὰ διει- 

PLATO Il. 3: 
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Sor vec te d upévy ye οἶμαι ὑπὸ τοῦ σωματοειδοὺς , ὃ αὐτῇ ἡ ὁμιλία 
ζῶ c τε καὶ “καὶ ξυνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ ξυνεῖναι καὶ διὰ 

τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφυτον. Πάνν ys. Ἔμβοι- 

ϑὲς δέ ys, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ καὶ 

γεῶδες καὶ ὁρατόν' ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἡ τοιαύτη ψυχὴ βαρύ- 
ψεταί τε καὶ ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὺν τόπον, φόβῳ τοῦ 
ἀειδοῦς τε καὶ “Διδον, ὥσπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά 
τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ ὥφϑη 
ἄττα ψυχῶν σκιοειδῆῇ φαντάσματα, οἷα παρέχονται αἱ τοι- 
αὗται ψυχαὶ εἴδωλα, αἱ μὴ καϑαρῶς ἀπολυϑεῖσαι ἀλλὰ 
τοῦ ὁρατοῦ μετέχουσαι, διὸ καὶ ὁρῶνται. —Eixóg γε, ὦ 
Σώκρατες. Eixóg μέντοι, εὖ Κέβης" καὶ οὔ τί γε τὰς τῶν 
ἀγαϑῶν ταύτας εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, o? περὶ τὰ 
τοιαῦτα ἀναγκάζονται πλανᾶσθαι δίκην τίνουσαι τῆς προ- 
τέρας τροφῆς, κακῆς οὔσης. καὶ μέχρι γε τούτου πλανῶνται, 

| ἕως ἂν τῇ τοῦ ξνυνεπακολουθοῦντος τοῦ σωματοειδοὺς ἐπι- 

d e — 

ϑυμίᾳ πάλιν ἐνδεθῶσιν εἰς σῶμα. 
ΧΧΧΙ. Ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα 

ἤϑη ὁποῖ᾽ ἄττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυῖαι τύχωσιν ἐν τῷ βίῳ. 
Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες; Οἷον τοὺς μὲν 
γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας μεμελητηκότας 

καὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν ὄνων γένη καὶ τῶν 
τοιούτων ϑηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθαι. ἢ | οὐκ οἴει; Πάνυ μὲν 

οὖν εἰκὸς λέγεις. Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας 
καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν λύκων τε καὶ 

ἱεράκων καὶ ἐιτίνων γένη. ἢ ποῖ ἂν ἄλλοσε φαῖμεν τὰς 

τοιαύτας ἐέναι; ᾿Δμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, εἰς τὰ τοιαῦτα. 

Οὐκοῦν, ἦ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τάλλα, ol ἂν ἑκάστη ἴοι, 
κατὰ τὰς αὐτῶν ὑμοιότητας τῆς μελέτης; 4ῆἢλον δή, ἔφη: 

70. 

πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, xol τούτων 7i. 
εἰσὶ καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἐόντες οἱ τὴν δημοτικήν τε 
καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δὴ καλοῦσι σω- 
φροσύνην τε καὶ διιαιοσύνην, ἐξ ἔϑους rt καὶ μελέτης 
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γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ ; II5j δὴ οὗτοι εὐδαι- 
μονέστατοι; Ὅτι τούτους tixóg ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν 

ἀφικνεῖσθαι πολιτικόν TE καὶ ἥμερον γένος, ἤ που μελιτεῶν 
ἢ σφηκῶν ἢ μυρμήκων, ἢ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ 
ἀνθρώπινον γένος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας με- 25 LIU 
toíovc.  Eixóg. 

XXXIEK E δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσανει 
καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ ϑέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ pe 

τῷ φιλομαϑεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Σιμμία τεῦ T 
καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχονται τῶν κατὰ 
τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ καρτεροῦσι καὶ οὐ παρα- 
διδόασιν αὐταῖς αὐτούς, οὔ τι οἰκοφϑορίαν τε καὶ πενίαν 
φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ φιλοχρήματοι" οὐδὲ αὖ 
ἐτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχϑηρίαρ δεδιότες, ὥσπερ οἱ 
φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. Οὐ 

72.γὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Κέβης. Οὐ μέντοι 

7J. 

ἐγνσον (od Mrrenor), a 4d fik ev Amweirv ἐσν 

sf d d uve, 13 σῶν τὸ (de ξεν. δεν αὐ “ἀσύνεγα, πὶ vy εἴς “τή. 

μά Δί,, ἡ δ᾽ ὅς. τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν, ἔφη, 
o Κέβης, ἐκεῖνοι; olg τι μέλει τῆς αὐτῶν ψυχῆς ἀλλὰ 
μὴ σῶμά τι πλάττοντες ξῶσι, γαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ 
ταὐτὰ πορεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν ὅπῃ ἔρχονται, 
αὐτοὶ δὲ ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν 
καὶ τῇ ἐκείνης λύσει τὸ καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται, 
ἐκείνῃ ἑπόμενοι qj ἐκείνη ὑφηγεῖται. 
XXXI Πῶς, ὦ Σώκρατες ; Ἐγὼ ἐρῶ, ἔφη. γιγνώ- 

σκουσι γάρ, ἡ δ᾽ ὅς, οἱ φιλομαϑεῖς ὅτι παραλαβοῦσα 
αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν 
τῷ σώματι καὶ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην δὲ ὥσπερ 
à sleyuo$ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι và ὄντα ἀλλὰ μὴ αὖ- 
τὴν δι’ αὐτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαϑίᾳ κυλινδουμένην, καὶ 
τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα ὅτι δι’ ἐπιθυμίας. 
ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος ξνλλήπεωρ εἴη. 
τοῦ | δεδέσθαι, -- ὅπερ οὖν λέγω, γιγνώσκουσιν oi φιλομα- 
ϑεῖς ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν αὐτῶν 
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τὴν ψυχὴν ἠρέμα παραμυϑεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, ἐνδει- 
κνυμένη ὅτε ἀπάτης μὲν μεστὴ ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων σκχέ- 
ψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν divov καὶ τῶν ἄλλων αἰσϑθή- 
σεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀναχωρεῖν ὅσον μὴ 
ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσϑαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν ξυλλέγεσθαι 
καὶ ἀϑροίξεσϑαι παρακελευομένη, πιστεύειν δὲ μηδενὶ ἄλλῳ 
ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὐτῇ, ὅ τι ἂν νοήσῃ αὐτὴ καϑ᾽ αὐτὴν αὐτὸ 
καϑ᾽ αὐτὸ τῶν ὄντων' 0 τι δ᾽ ἂν δι’ ἄλλων σκοπῇ iv 
ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν ἡγεῖσϑαι ἀληθές" εἶναι δὲ τὸ μὲν 
τοιοῦτον αἴσθητόν τε καὶ ὁρατόν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοητόν 
τε καὶ ἀειδές. ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναν- 
τιοῦσϑαι ἡ τοῦ ὡς ἀληϑῶς φιλοσόφου ψυχὴ οὕτως ἀπέ- 
χεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ φόβων 
καϑ' ὅσον δύναται, λογιξομένη ὅτι, ἐπειδάν τις σφόδρα 

Ἴγ.4.2,51.4.2. οὐὐσθῇ ἢ φοβηθῇ ἢ λυπηϑῇ 7 ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον 
Xys ὅσ. f. en terxóy ἔπαϑεν dx αὐτῶν ὅσον ἄν τις οἰηϑείη, οἷον ἢ ῇ 
κῃ Αρομθμλ τ ΘᾺ 7 οσήσας ἤ τι ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ ὃ πάν- 
51». τῶν μέγιστόν τε κακὸν καὶ ἔσχατόν ἐστι , τοῦτο πάσχει 

καὶ οὐ λογίξεται αὐτό. Τί τοῦτο, ὦ Σώκρατες; ἔφη ὁ 
. Κέβης. Ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπου ἀναγκάξεται ἅμα 7* 
τε ἡσθῆναι ἢ λυπηθῆναι σφόδρα ἐπί τῳ καὶ ἡγεῖσθαι, 
περὶ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο πάσχη, τοῦτο ἐναργέστατόν τε 
εἶναι καὶ ἀληϑέστατον, οὐχ οὕτως ἔχον. ταῦτα δὲ μάλιστα 
τὰ ὁρατά. ἢ οὔ; Πάνυ γε. Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάϑει 
μάλιστα καταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος; Πῶς δή; Ori 

2 Ad FLA KA εκάστη ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἧλον ἔχουσα προσηλοῖ αὐτὴν 
ps5. πρὸς τὸ σῶμα καὶ προσπερονᾷ xol ποιεῖ σωματοειδῆ, δοξά- 

ξουσαν ταῦτα ἀληθῆ εἶναι ἅπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα φῇ. ἐκ 
γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν 

(fo nre οϑάγκάξεναι; οἶμαι, ὁμότροπός τε καὶ ὁμότροφος γίγνε- 
 » faut / 585. σϑαι καὶ ote μηδέποτε καθαρῶς εἰς "fios d ἀφικέσθαι, 

ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, ὥστε ταχὺ πάλιν 
πίπτειν εἰς ἄλλο σῶμα καὶ ὥσπερ σπειρομένη ἐμφύεσθαι, 
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καὶ ἐκ τούτων ἄμοιρος εἶναι τῆς τοῦ ϑείου τε xol καθα- 
ροῦ καὶ μονοειδοῦς συνουσίας. ᾿Αληϑέστατα, ἔφη, λέγεις, 
ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες. 

74 XXXIV. Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ δικαίως 
φιλομαϑεῖς κόσμιοί τ᾽ εἰσὶ καὶ ἀνδρεῖοι, ovy ὧν οἱ πολλοὶ 
ἕνεκά φασιν. ἢ σὺ οἴει; | Οὐ δῆτα ἔγωγε. Ov γὰρ ἀλλ᾽ 
οὕτω πάω ἂν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλοσόφου, καὶ οὐκ ἂν 
οἰηθείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν χρῆναι ἑαυτὴν λύειν, λυούσης 
δὲ ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις 

ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγκαταδεῖν καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν, 
Πηνελόπης τινὰ ἐναντίως ἱστὸν μεταχειριξομένην" ἀλλὰ 
γαλήνην τούτων παρασκευάξουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ 

καὶ ἀεὶ ἐν τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ϑεῖον καὶ τὸ 
ἀδόξαστον ϑεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, ζῇν τε 
οὕτως οἴεται δεῖν, ἕως ἂν ζῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, 

εἰς τὸ ξυγγενὲς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι 
τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν 
δεινὸν μὴ φοβηϑῇ, ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύσασα, ὦ Σιμμία τε 

καὶ Κέβης, ὅπως μὴ διασπασϑεῖσα ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ 
σώματος ὑπὸ τῶν ἀνέμων διαφυσηϑεῖσα καὶ διαπτομένη 
οἴχηται καὶ οὐδὲν ἕτι οὐδαμοῦ 9 

76. XXXV. Σιγὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ Zo- 
κράτους ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὸς τῷ εἰρη- 

μένῳ λόγῳ ἦν ὁ Σωκράτης, εἷς ἰδεῖν ἐφαίνετο, καὶ ἡμῶν 
οἱ πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω 
διελεγέσθην. καὶ ὁ Σωκράτης ἰδὼν αὐτὼ ἤρετο, Τί, ἔφη, 

ὑμῖν τὰ λεχθέντα; μῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λελέχϑαι; πολλὰς 
γὰρ δὴ Pr, ἔχει ὑποψίας καὶ. ἀντιλαβάς, εἴ γε δή τις 

αὐτὰ μέλλει ἱκανῶς διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν τι ἄλλο σκοπεῖ- 
σθον, οὐδὲν λέγω" εἰ δέ τι περὶ τούτων ἀπορεῖτον, μηδὲν 
ἀποχνήσητε καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν καὶ διεξελθεῖν, εἴ πῃ ὑμῖν 

ψαίνεται βέλτιον λεχϑῆναι, καὶ αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλαβεῖν, 
εἴ τι μᾶλλον οἴεσθε μετ᾽ ἐμοῦ εὐπορήσειν. Καὶ ὁ Σιμμίας 

-- -«- ^ 
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ἔφη, Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, τἀληϑῆ σοι ἐρῶ. πάλαι γὰρ 

ἡμῶν ἑκάτερος ἀπορῶν τὸν ἕτερον προωϑεῖ καὶ κελεύει 
ἐρέσθαι διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον 
παρέχειν, μή σοι ἀηδὲς ἢ διὰ τὴν παροῦσαν ξυμφοράν. 
Καὶ ὃς ἀκούσας ἐγέλασέ τε ἠρέμα καί φησι, Βαβαί, 77 
εὖ Σιμμία" ἦ που χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους [ἀνθρώπους] 
πείσαιμε ὡς οὐ ξυμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν τύχην, 
ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείθειν, ἀλλὰ φοβεῖσθε μὴ 

Me jn p 413, δυσκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι ἢ ἐν τῷ πρόσθεν βίῳ᾽ καί, 
αἷς ἔοικε, τῶν κύκνων δοκῶ φαυλότερος ὑμῖν εἶναι τὴν 
μαντικήν, οἵ, ἐπειδὰν αἴσθωνται ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποϑα- 

ili ^L. o ψεῖν, ἄδοντες καὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ, τότε δὴ | πλεῖστα 
Frida 7'* καὶ μάλιστα ἄδουσι, γεγηθότες ὅτι μέλλουσι παρὰ τὸν 
2/77 θεὸν ἀπιέναι, οὕπερ εἰσὶ θεράποντες. ol δὲ ἄνϑρωποι διὰ 

τὸ αὐτῶν δέος τοῦ θανάτου καὶ τῶν κύκνων καταψεύ- 

δονται, καί φασιν αὐτοὺς ϑρηνοῦντας τὸν ϑάνατον ὑπὸ 
λύπης ἐξάδειν, καὶ οὐ λογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ἄδει 

Bie ff. Lp S06. ὅταν πεινῇ ἢ ῥιγοῖ ἤ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ 
αὐτὴ 7 τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ 
λύπην θρηνοῦντα ἄδειν' ἀλλ᾿ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται 
λυπούμενα ἄδειν οὔτε οἱ κύκνοι. ἀλλ᾽ ἅτε, οἷμαι, τοῦ 
᾿ἡπόλλωνος ὄντες μαντικοί τέ εἰσι καὶ προειδότες τὰ ἐν 

"Aidov ἀγαθὰ ἄδουσι καὶ τέρπονται ἐκείνην τὴν ἡμέραν 
διαφερόντως ἢ iv τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς 72. 
ἡγοῦμαι ὁμόδουλός τε εἶναι τῶν κύκνων καὶ ἱερὸς τοῦ 
αὐτοῦ ϑεοῦ, καὶ οὐ γεῖρον ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν 
παρὰ τοῦ δεσπότον, οὐδὲ δυσθυμότερον αὐτῶν τοῦ βίου 
ἀπαλλάττεσθαι. ἀλλὰ τούτου γε ἕνεκα λέγειν τε χρὴ καὶ 
ἐρωτᾷν ὅ τι ἂν βούλησθε, ἕως ἂν οἱ ᾿Αθηναίων ἐῶσιν 
ἄνδρες ἕνδεκα. Καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὁ Σιμμίας " καὶ ἐγώ 
τέ σοι ἐρῶ ὃ ἀπορῶ, καὶ αὖ ὅδε, ἡ οὐκ ἀποδέχεται τὰ 
εἰρημένα. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, περὶ τῶν τοιούτων 

ἴσως ὥσπερ καὶ σοί, τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναι ἐν τῷ νῦν βίῳ 
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ἢ ἀδύνατον εἶναι ἢ παγχάλεπόν τι, τὸ μέντοι αὖ τὰ λεγό- 
μενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν καὶ μὴ 
προαφίστασϑαι, πρὶν ἂν πανταχῇ σκοπῶν ἀπείπῃ τις, 
πάνυ μαλθακοῦ εἶναι ἀνδρός δεῖν γὰρ περὶ αὐτὰ ἕν γέ τι 
τούτων διαπράξασϑαι, ἢ μαθεῖν ὅπῃ ἔχει ἢ εὑρεῖν, 7], εἰ 
ταῦτα ἀδύνατον, τὸν γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων 
λόγων λαβόντα καὶ δυσεξελεγκτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχού- 
μενον, ὥσπερ ἐπὶ σχεδίας, κινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν 
βίον, εἰ μή τις δύναιτο ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον 
ἐπὶ βεβαιοτέρουν ὀχήματος, λόγου ϑείου τινός, διαπορεῦ- 

79, ϑῆναι. καὶ δὴ καὶ νῦν ἔγωγε οὐκ ἐπαισχυνθήσομαι ἐρέ- 
σϑαι, ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδὲ ἐμαυτὸν αἰτιάσο- 
μαι ἐν ὑστέρω χρόνῳ ὅτι νῦν οὐκ εἶπον ἃ ἐμοὶ δοκεῖ. 
ἐμοὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς 
τόνδε σκοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς 
εἰρῆσθαι. 

XXXV Καὶ ὁ Σωκράτης, Ἴσως γάρ, ἔφη, ὦ 
ἑταῖρε, ἀληθῆ σοι φαίνεται" ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ ἱκα- 
νῶς. Ταύτῃ ἔμοιγε, 7, δ᾽ ὅς, ἡ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας ἄν 
ttg καὶ λύρας τε καὶ γορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον εἴποι, 
ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώματον καὶ πάγκαλόν 
tt καὶ ϑεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσμένῃ λύρᾳ, | αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα 
καὶ αἱ χορδαὶ σώματά τε καὶ σωματοειδῆ καὶ ξύνϑετα καὶ 

γεώδη ἐστὶ καὶ τοῖ θνητοῦ ξυγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἢ κατάξῃ 
τις τὴν λύραν ἢ διατέμῃ ἢ καὶ διαῤῥήξῃ τὰς γορδάς, εἴ 
tig διεισχυρίξοιτο τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥσπερ σύ, ὡς ἀνάγκη ἔτι 
εἶναι τὴν ἑρμονίαν ἐκείνην καὶ μὴ ἀπολωλέναι" οὐδεμία 
γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ἔτι εἶναι διεῤδωγυιῶν ga. d inns in 
τῶν χορδῶν καὶ τὰς χορδὰς ϑνητοειδεῖς οὔσας, τὴν à 

ἁρμονίαν ἀπολωλέναι τὴν τοῦ θείου τε καὶ ἀθανάτου 

ὁμοφυῆ τε καὶ ξυγγενῆ, προτέραν τοῦ θνητοῦ ἀπολομένην" 
ἀλλὰ φαίη ἀνάγκῃ ἔτι που εἶναι αὐτὴν τὴν ἁρμονίαν, καὶ γι M M vu 
πρότερον τὰ ξύλα καὶ τὰς χορδὰς κατασαπήσεσθαι, πρίν 
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τι ἐκείνην παθεῖν, — καὶ γὰρ. οὖν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι E. 
Y: eos Ay ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθυμῆσϑαι, ὅτι τοιοῦτόν τι 
ZI 24. Ζ Ic «1 μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, ὥσπερ ἐντετα- 

: μένου τοῦ σώματος ἡμῶν καὶ ξυνεχομένον ὑπὸ ϑεομοῦ 
καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, 
κρᾶσιν εἶναι καὶ ἑρμονίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, 
ἐπειδὰν ταῦτα καλῶς καὶ μετρίως κραϑῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ 
οὖν τυγχάνει ἡ ψυχὴ οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν. 
χαλασϑῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ ἐπιταϑῇ ὑπὸ νόσων 
καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς ὑπάρχει 
ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν ϑειοτάτην, ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι 
ἁρμονίαι αἴ τ᾽ ἐν τοῖς φϑόγγοις καὶ αἱ ἐν τοῖς τῶν δημι- 
ουργῶν ἔργοις πᾶσι, τὰ δὲ λείψανα τοῦ σώματος ἑκάστου 

πολὺν χρόνον παραμένειν, ἕως ἂν ἢ κατακαυθῇ 7 κατα- 
σαπῇ. ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον τί φήσομεν, ἐάν 
τις ἀξιοῖ κρῶσιν οὖσαν τὴν ψυχὴν τῶν ἐν τῷ σώματι ἐν 
τῷ καλουμένῳ θανάτῳ πρώτην ἀπόλλυσθαι. 

ΧΧΧΥΨΕΙ. διαβλέψας οὖν ὁ Σωκράτης, ὥσπερ τὰ Ji. 
πολλὰ εἰώϑει, καὶ μειδιάσας, eina. μέντοι, ἔφη, λέγει 
ó Σιμμίας. εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ, τί οὐκ 

ἀπεκρίνατο; καὶ γὰρ οὐ φαύλως ἔοικεν ἀἁπτομένῳ τοῦ 
λόγον. δοκεῖ μέντοι μοι χρῆναι πρὸ τῆς ἀποκρίσεως ἕτι 
πρότερον Κέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ τῷ λόγῳ, 
ἕνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεϑα τί ἐροῦμεν, ἔπειτα 

ini wi “ἀκούσαντας ἢ ξυγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν τι δοκῶσι προσάδειν" 
nem JP εν ally δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν τοῦ λόγου. ἀλλ᾽ ἄγε, 5 
enm 8 ὅς, ὦ Κέβης, λέγε, ví ἦν ὃ σὲ «v ϑρᾶττον ἀπιστίαν 

παρέχει. Λέγω δή, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Κέβης. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται 
ἕτι ἐν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος εἶναι, καί, ὅπερ ἐν τοῖς ἔμπρο- 
σϑεν ἐλέγομεν, ταὐτὸν ἔγκλημα ἔχειν. [ὅτε μὲν γὰρ ἦν 

"- Ao DU" ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν , οὐκ dva- 
πυκτῶν 4.3,. τίθεμαι μὴ «οὐχὶ πάνυ χαριέντως καί, si μὴ ἐπαχϑὲς ἔστιν 
JA go 613, (δέκ ἰπεῖν, πάνυ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι" dg δὲ καὶ ἀποϑανόν- 

n 
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τῶν ἡμῶν ἔτι που ἔσται, οὔ μοι δοκεῖ τῇδε. εἷς μὲν οὐκ- 
ἐσχυρότερον καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὴ σώματος, οὐ ξυγ- 
χωρῶ τῇ Σιμμίου ὠντιλήψει" δοκεῖ ydQ uos πᾶσι τούτοις 

δ᾽ πάνυ πολὺ διαφέρειν. tí οὖν, ἂν φαίη ὁ λόγος, ἔτι ἀπι- 
στεῖς, ἐπειδή γε ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου τό γε 
ἀσϑενέστερον ἔτι 0v; τὸ δὲ πολυχρονιώτερον οὐ δοκεῖ σοι 
ἀναγκαῖον εἶναι ἔτι σώζεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ; πρὸς 
δὴ τοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι, εἴ τι λέγω" εἰκόνος γάρ τινος, 
ὡς ἔοικε, κἀγὼ ὥσπερ Σιμμίας δέομαι. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ 
ὁμοίως λέγεσϑαι ταῦτα, ὥσπερ ἄν τις περὶ ἀνθρώπου 
ὑφάντου πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι τοῦτον τὸν λόγον, 
ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄνθρωπος ἀλλ᾽ ἔστι που ἴσως, τεκμή- 
ριον δὲ παρέχοιτο ϑοιμάτιον ὃ ἠμπείχετο αὐτὸς ὑφηνά- 
μενος, ὅτι ἔστι σῶν καὶ οὐκ ἀπόλωλε, καὶ εἴ τις ἀπιστοῖ “ὦ v. HÀ γ᾽ 
5...» : ; . ; ; e" du xoig αὐτῷ, ἀνερωτῴη πότερον πολυχρανιώτερόν ἔστι τὸ γένος. ., Aou 2r — 

ἀνθρώπου ἢ ἱματίου ἐν χρείᾳ τε ὄντος καὶ φορουμένου Arie roig g. 
ἀποκριναμένου δέ τινος ὅτι πολὺ τὸ τοῦ ἀνθρώπου M7 Por y p 
οἴοιτο ἀποδεδεῖχϑαι ὅτι παντὸς ἄρα μᾶλλον ὅ ys ἄνϑρω-λ4. 
πος σῶς ἐστίν, ἐπειδὴ τό γε ὀλιγοχρονιώτερον ovx ἀπό- 

$3. los. τὸ δ᾽, οἶμαι, ὦ Σιμμία, οὐχ οὕτως ἔχει" σκόπει 
γὰρ καὶ σὺ ἃ λέγω. πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι ὅτι εὔηϑες 
λέγει ὁ τοῦτο λέγων" ὁ γὰρ ὑφάντης οὗτος πολλὰ κατα- 
τρίψας τοιαῦτα ἱμάτια καὶ ὑφηνάμενος ἐκείνων μὲν ὕστερος 

ἀπόλωλε πολλῶν ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἶμαι , πρό- 

τερος, καὶ οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἄνθρωπός ἐστιν 
ἱματίον φαυλότερον οὐδ᾽ ἀσθενέστερον. τὴν αὐτὴν δὲ 
ταύτην, οἶμαι, εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σῶμα, καί 
τις λέγων αὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτῶν μέτρι’ ἄν μοι φαίνοιτο 
λέγειν, ες ἡ μὲν ψυχὴ πολυχρόνιόν ἔστι, τὸ δὲ σῶμα 
ἀσθενέστερον καὶ ὀλιγοχρονιώτερον. ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη 
ἑκάστην τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως τε 
καὶ εἰ πολλὰ ἔτη fug: εἰ γὰρ δέοι τὸ σῶμα καὶ ἀπολλύ- fee ep I ne. 
Oto ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἡ ψυχὴ ἀεὶ τὸ κα- eee ἌΝ $ e , 7] A yr 784 
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τατριβόμενον ἀνυφαίνοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ ἂν εἴη, ὁπότε 
ἀπολλύοιτο ἡ ψυχή, τὸ τελευταῖον ὕφασμα τυχεῖν αὐτὴν 
ἔχουσαν καὶ τούτον μόνου προτέραν ἀπόλλυσϑαι" ἀπολο- 
μένης δὲ τῆς. ψυχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν φύσιν τῆς ἀσϑενείας 
ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα καὶ ταχὺ σαπὲν διοίχοιτο. ὥστε τούτῳ J^ 
τῷ λόγῳ οὕπω ἄξιον πιστεύσαντα θαῤῥεῖν, ὡς, ἐπειδὰν 
ἀποθάνωμεν, ἔτι που ἡμῶν ἡ ψυχὴ ἔσειν, | εἰ γάρ τις καὶ 

M. del. corio. πλέον ἕτι τῷ λέγοντι ἢ ἃ σὺ λέγεις ξυγχωρήσειε, δοὺς 

i É Jae e γε  χὐτῷ μὴ μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνῳ εἶναι 
d reri y^ ἡμῶν τὰς ψυχάς, ἀλλὰ μηδὲν κωλύειν, καὶ ἐπειδὰν ἀπο- 
"rente ϑάνωμεν, ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἔσεσϑαι xol πολλάκις γενή- 

σεσϑαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖϑιρ᾽ οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει 
ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις γιγνομένην ψυχὴν ἀντέχειν" 
δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι συγχωροῖ, μὴ οὐ πονεῖν αὖ- 
τὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι καὶ τελευτῶσάν ys ἔν τινι 

τῶν θανάτων παντάπασιν ἀπόλλυσθαι" τοῦτον δὲ τὸν 
ϑάνατον καὶ ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ σώματος, 7) τῇ 
ψυχῇ φέρει ὄλεϑρον, μηδένα φαίη εἰδέναι" ἀδύνατον γὰρ 
εἶναι ὁτῳοῦν αἰσϑάνεσθαι ἡμῶν" εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, 
οὐδενὶ προσήκει ϑάνατον θαῤῥοῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως θαῤ- 
δεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔχῃ ἀποδεῖξαι ὅτι ἔστι ψυχὴ παντάπασιν 
ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώλεθρον" εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ 
τὸν μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ψυ- 
χῆς, μὴ ἐν τῇ νῦν τοῦ σώματος διαζεύξει παντάπασιν 

. ἀπόληται. 

XXXVII. Πάντες οὖν ἀκούσαντες εἰπόντων c αὐτῶν δ5. 

ἀηδῶς διετέϑημεν, og ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς ἀλλήλους, 
ὅτι ὑπὸ τοῦ ἔμπροσθεν λόγου σφόδρα πεπεισμένους ἡμᾶς 
πάλιν ἐδόκουν ἀναταράξαι καὶ εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν | 
οὐ μόνον toig προειρημένοις λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ vors- 
ρον μέλλοντα ῥηθήσεσϑαι, μὴ οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν κριταὶ 

Be De δὲ . «ἤν ἢ καὶ τὰ πράγματα αὐτὰ- ἄπιστα ἧ. 

Άρνννί. I p 97. Y, Νὴ τοὺς ϑεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώμην γε ἔχω 
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ὑμῖν. καὶ γὰρ αὐτόν μὲ νῦν ἀκούσαντά σου τοιοῦτόν τι 
λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέρχεται, Τίνι οὖν ἔτι πιστεύσομεν 
λόγῳ ; ὡς γὰρ σφόδρα πιϑανὸς ὦν, ὃν 0 Σωκράτης ἔλεγε 
λόγον, νῦν εἰς ἀπιστίαν καταπέπεωκε. θαυμαστῶς γάρ 
μου ὁ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται καὶ νῦν καὶ ἀεί, τὸ 
ορμονίαν τινὰ ἡμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ ὑπέμνησέ 
με ῥηθεὶς ὅτι καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα προὐδέδοκτο. καὶ 
πάνυ δέομαι πάμν, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς, ἄλλου τινὸς λόγου, 
Og με πείσει ὡς τοῦ ἀποθανόντος οὐ συναποθνήσκει ἡ 
φυχή. λέγε οὖν πρὸς Διός, πῇ ὁ Σωκράτης μετῆλθε τὸν 

λόγον; καὶ πότερον κἀκεῖνος, ὥσπερ ὑμᾶς φῇς, ἔνδηλός 
τι ἐγένετο ἀχθόμενος ἢ οὔ, ἀλλὰ πράως ἐβοήϑει τῷ λόγῳ ; 
καὶ ἱκανῶς ἐβοήθησεν 7 ἐνδεῶς; πάντα ἡμῖν δίελθε ὡς 
δύνασαι ἀκριβέστατα. 

86, ΦΑΙΖΔ. Καὶ μήν, d ᾿Εχέκρατες, πολλάκις θαυμάσας 

Σωκράτη οὐ πώποτε μᾶλλον ἠγάσθην ἢ τότε παραγενό- 
μενος. τὸ | μὲν οὖν ἔχειν ὅ τι λέγοι ἐκεῖνος ἴσως οὐδὲν 
ἄτοπον ἀλλ᾽ ἔγωγε μάλιστα ἐθαύμασα αὐτοῦ πρῶτον μὲν 
τοῦτο, ὡς ἡδέως καὶ εὐμενῶς καὶ ἀγαμένως τῶν νεανί- 
σχων τὸν λόγον ἀπεδέξατο, ἔπειτα ἡμῶν ὡς ὀξέως ἤσϑετο 
ὃ πεπόνθειμεν ὑπὸ τῶν λόγων, ἔπειτα αἷς εὖ ἡμᾶς ἰάσατο 
καὶ ὥσπερ πεφευγότας: καὶ ἡττημένους ἀνεκαλέσατο καὶ 
προὔερεψε πρὸς τὸ παρέπεσθαί τε καὶ ξυσκοπεῖν τὸν λόγον. 

EX. Ilóg δή; 
OAL4. Ἐγὼ ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καϑή- κα, a A 

μενος παρὰ τὴν κλένην ἐπὶ χαμαιξήλου τινός, ὁ δὲ ἐπὶσν pemquv 7) τσ 
πολὺ ὑψηλοτέρου ἢ ἐγώ. καταψήσας οὖν μου τὴν κεφαλὴν — e ds 
καὶ ξυμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ αὐχένι voíyag — εἰώϑει γάρ, 
ὁπότε τύχοι, παίξειν μου εἰς τὰς τρίχας — Αὔριον δή, 
ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς ταύτας κόμας ἀποκερεῖ. 

Ἔοικεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Σώκρατες. Οὔκ, ἄν γε ἐμοὶ πείθῃ. 
87. ᾿Αλλὰ τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. Τήμερον, ἔφη, κἀγὼ τὰς ἐμὰς καὶ 

σὺ ταύτας, ἐάνπερ γε ἡμῖν O0 λόγος τελευτήσῃ καὶ μὴ δυ- 
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ψώμεθα αὐτὸν ἀναβιώσασϑαι. καὶ ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ εἴην 
καί us διαφύγοι ὁ λόγος, ἔνορκον ἂν ποιησαίμην ὥσπερ 

Xe.182. ᾿Αργεῖοι, μὴ πρότερον κομήσειν, πρὶν ἂν νικήσω ἀναμα- 
sf. χόμενος τὸν Σιμμίου τε καὶ Κέβητος λόγον. "AA, ἦν δ᾽ 

norm. p. A25 “εγώ, πρὸς δύο λέγεται οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι. 
s, AL καὶ ἐμέ, ἔφη, τὸν "Ióisov παρακάλει, ἕως ἔτι φῶς 
951.35.62 “ζυ»»ἐστίν. Παρακαλῶ τοίνυν, ἔφην, οὐχ ὡς Ἡρακλῆς, ἀλλ᾽ 
fatio 4.60. Gg Ἰόλεως τὸν Ἡρακλῆ. Οὐδὲν διοίσει, ἔφη. 

"M ἌΧ XIX. WA πρῶτον εὐλαβηϑῶμέν τι πάϑος μὴ 
| πάϑωμεν. Τὸ ποῖον; ἦν δ᾽ ἐγώ. Μὴ γενώμεθα, 7 δ᾽ 

ὅς, μισολόγοι, ὥσπερ οἱ μισάνϑρωποι γιγνόμενοι" εἷς οὐκ 
ἔστιν, ἔφη, ὃ τι ἄν τις μεῖξον τούτου κακὸν πάϑοι ἢ 

7 

λόγους μισήσας. γίγνεται δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου μισο- 3 
λογία τε καὶ μιδανϑρωπία. 7, τε γὰρ μισανθρωπία ἐνδύεται 
ἐκ τοῦ σφόδρα rivi πιστεῦσαι ἄνευ τέχνης, καὶ ἡγήσασϑαι 

παντάπασί γε ἀληϑὴ εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ πιστὸν τὸν ἄν- 
ϑρωπον, ἔπειτα ὀλίγον ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν 
τὸ καὶ ἄπιστον, καὶ αὖθις ἕτερον. καὶ ὅταν τοῦτο πολ- 
λάκις πάϑῃ τις, καὶ ὑπὸ τούτων μάλιστα ovg ἂν ἡγή- 

σαιτο οἰχειοτάτους τε καὶ ἑταιροτάτους, τελευτῶν δὴ ϑαμὰ 

προσκρούων μισεῖ τὲ πάντας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐδὲν 
ὑγιὲς εἶναι τὸ παράπαν. ἢ οὐχ ἤσϑησαι οὕτω τοῦτο γιγνό- 
μενον; Πάνν ys, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, αἰσχρόν, 
καὶ δῆλον ὅτι ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τἀνθρώπεια ὁ τοι- 

οὗτος γρῆσϑαι ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνθρώποις; εἰ γάρ που 
μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπερ ἔχει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, τοὺς 

θέ nep- fico μὲν χρηστοὺς καὶ πονηροὺς | σφόδρα ὀλίγους εἶναι ἑκατέ- 
ὀβσόραι ρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. Πῶς λέγεις; ἔφην ἐγώ. 

“Ὥσπερ, 7 δ᾽ ὅς, περὶ τῶν σφόδρα σμικρῶν καὶ μεγάλων 34 
ole. τι σπανιώτερον εἶναι ἢ σφόδρα μέγαν ἢ σφόδρα 
σμικρὸν ἐξευρεῖν ἄνϑρωπον ἢ κύνα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν; ἢ αὖ 
ταχὺν 7] βραδύν, ἢ αἰσχρὸν ἢ καλόν, ἢ λευκὸν ἢ μέλανα; 
ἢ οὐκ ἤσϑησαι ὅτι πάντων τῶν τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα 
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τῶν ἐσχάτων σπάνια καὶ ὀλίγα, τὰ δὲ ustabo ἄφϑονα καὶ 
πολλά; Πάνυγε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν οἴει, ἔφη, εἰ πονη- 
ρίας ἀγὼν προτεϑείη, πάνυ ἂν ὀλίγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς 
πρώτους φανῆναι; Εἰκός γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. — Eixóg γάρ, ἔφη" 
ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ ὅμοιοι ol λόγοι τοῖς ἀνθρώποις εἰσίν, $ iei 
ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ προάγοντος ἐγὼ ἐφεσπόμην, ἀλλ᾽ tivum γὴν Ir dyoys, d 
f, ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ ἀληθεῖ εἶναι ἄνευ Mr ̂ en duis 
περὶ τοὺς λόγους τέχνης, κἄπειτα ὀλίγον ὕστερον" αὐτῷ), ἐκῳᾳ κι 
δόξῃ φευδὴς εἶναι, ἐνίοτε μὲν ὦν, ἐνίοτε δ' οὐκ ὦν, καὶ 
αὖϑις ἕτερος καὶ ἕτερος " καὶ μάλιδεὰ δὴ οἱ περὶ τοὺς 
ἀνειλογικοὺς λόγους διατρέψαντες οἶσϑ᾽ ὅτι τελευτῶντες 
οἴονται σοφώτατοι γεγονέναι τε καὶ κατανενοηκέναι μόνοι 

ὅτι οὔτε τῶν πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ βέ- 
βαιον οὔτε τῶν λόγων, ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα, ἀτεχνῶς 
ὥσπερ ἐν Εὐρίπῳ, ἄνω καὶ κάτω στρέφεται καὶ χρόνον 
οὐδένα ἐν οὐδενὶ μένε. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ, -ἀληϑῆ 
λέγει. Οὐκοῦν, à Φαίδων, ἔφη, οὐιτρὸν ἂν εἴη τὸ 
πάϑος, εἰ ὄντος δή τινος ἀληϑοῦς καὶ βεβαίου λόγου καὶ 
δυνατοῦ κατανοῆσαι, ἔπειτα διὰ τὸ παραγίγνεσθαι τοι- 

ουτοισὶ λόγοις τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν δοκοῦσιν ἀληθέσιν 
εἶναι, τοτὲ δὲ μή, μὴ ἑαυτόν tig αἰτιῷτο μηδὲ τὴν éav- 
τοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν διὰ τὸ ἀλγεῖν ἄσμενος ἐπὶ 
τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο, καὶ ἤδη 
τὸν λοιπὸν βίον μισῶν τε καὶ λοιδορῶν τοὺς λόγους δια- 
τελοῖ, τῶν δὲ ὄντων τῆς ἀληθείας τε καὶ ἐπιστήμης στε- 
ρηϑείη. Νὴ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἰκερὸν δῆτα. y ὧν pico Midi, 

XL. Πρῶτον uiv τοίνυν, ἔφη ̓  τοῦτο εὐλαβηϑώμεν, (raf. 27 
καὶ μὴ παρίωμεν εἰς τὴν ψυχὴν ὡς τῶν λόγων κινδυ- 
νεύει οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὅτι ἡμεῖς οὕπω 
ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἀνδριστέον καὶ προθυμητέον ὑγιῶς 
ἔχειν, σοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦ ἔπειτα βίου 
παντὸς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ ἕνεκα τοῦ θανάτου" og 
κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι περὶ αὐτοῦ τούτου οὐ 
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φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ πάνυ. ἀπαίδευτοε quio- 
νείκως. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ὅταν περί vov ἀμφισβητῶσιν, 

ὅπῃ μὲν ἔχει περὶ ὧν ἂν ὁ λόγος y οὐ φροντίξουσιν, 
ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ἔϑεντο ταῦτα δόξει τοῖς παροῦσι, τοῦτο 
προϑυμοῦνται. καὶ ἐγώ μοι δοκῶ ἐν τῷ παρόντι τοσοῦτον 
μόνον ἐκείνων διοίσειν. οὐ γὰρ ὅπως τοῖς παροῦσιν ὰ 
ἐγὼ λέγω δόξει ἀληϑῆ εἶναι προϑυμηϑήσομαι , εἰ μὴ εἴη 

MR T μεσ. πάρεργον, ἀλλ᾽ ὅπως αὐτῷ γῷ ἐμοὶ à 0 τι μάλιστα δόξει οὕτως 
ἔχειν. λογίζομαι γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε" ϑέασαι ὡς πλεονεκτι- 
κῶς εἰ μὲν τυγχάνει ἀληθῆ ὄντα ἃ ἐγὼ λέγω, καλῶς δὴ 

ἔχει τὸ πεισϑῆναι" εἰ δὲ μηδὲν ἐστι τελευτήσαντε, ἀλλ᾽ 
οὖν τοῦτόν γε τὸν χρόνον αὐτὸν τὸν πρὸ τοῦ ϑανάτον 
ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς ἔσομαι ὀδυρόμενος. ἡ δὲ 
ἄγνοιά μοι αὕτη οὐ ξυνδιατελεῖ, κακὸν γὰρ ἂν ἦν, ἀλλ᾽ 
ὀλίγον ὕστερον ἀπολεῖται. παρεσκευασμένος μὲν δή, ἔφη, 
ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης οὑτωσὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λόγον. 
ὑμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ πείϑησϑε, σμικρὸν φροντίσαντες 
Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληϑείας πολὺ μᾶλλον, ἐὰν μέν τι 
ὑμῖν δοκῶ ἀληϑὲς λέγειν, ξυνομολογήσατε, εἰ δὲ μή , παντὶ 
λόγῳ ἀντιτείνετε, εὐλαβούμενοι ὕπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προ- 

ξοιγισέῳ σε A fe ϑυμίας ἃ ἅμα ἑαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας ὥσπερ μέ- 
ΧΑ. 42. 
2e X7. V. 

“τ. νοι 

,, Pond Auro τὸ κέντρον ἐγκαταλιπὼν οἰχήσομαι. 
ΧΕ. 4X ἱπέον, ἔφη. πρῶτόν μὲ ὑπομνήσατε ἃ 

ἐλέγετε, ἐὰν μὴ φαίνωμαι μεμνημένος. Σιμμίας μὲν γάρ, 
ὃς ἐγῴμαι, ἀπιστεῖ τε «καὶ φοβεῖται μὴ ἡ ψυχὴ ὅμως 
καὶ ϑειότερον καὶ κάλλιον ὃν τοῦ σώματος προαπολλύηταιε 
ἐν ἁρμονίας εἴδει οὖσα- Κέβης δέ μοι ἔδοξε τοῦτο μὲν 
ἐμοὶ ξυγχωρεῖν, πολυχρονιώτερόν γε εἶναε ψυχὴν σώματος, 

ἀλλὰ τόδε ἄδηλον παντί, μὴ πολλὰ δὴ σώματα καὶ πολ- 
λάκις κατατρίψασα ἡ ψυχὴ τὸ τελευταῖον σῶμα καταλι- 

ποῦσα νῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ἢ αὐτὸ τοῦτο θάνατος, 
ψυχῆς ὄλεθρος, ἐπεὶ σώμά γ᾽ ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν 
παύεται. ρα ἄλλ᾽ ἢ ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, 
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ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι ; ̓Ξυνωμολογείτην δὴ ταῦτ᾽ εἶναι 
ἄμφω. Πότερον οὖν, ἔφη, πάντας τοὺς ἔμπροσϑεν λόγους 
οὐκ ἀποδέχεσϑε, ἢ τοὺς μέν, τοὺς δ᾽ οὔ; Τοὺς μέν, 
ἐφάτην, τοὺς δ᾽ οὔ. Τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, περὶ ἐκείνου τοῦ 
λόγου λέγετε, ἐν ᾧ ἔφαμεν τὴν μάϑησιν ἀνάμνησιν εἶναι,. 
καὶ τούτου οὕτως ἔχοντος ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλοθί mov 

πρότερον ἡμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, πρὶν ἐν τῷ | σώματι 
ἐνδεθῆναι; Ἐγὼ μέν, ἔφη ὁ Κέβης, καὶ τότε θαυμαστῶς 
ὡς ἐπείσθην ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ νῦν ἐμμένω ὡς οὐδενὶ λόγῳ. 

Καὶ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, καὶ αὐτὸς οὕτως ἔχω, καὶ 
πάνυ ἂν θαυμάζοιμι, εἴ μοι περί γε τούτου ἄλλο ποτὲ 
δόξειεν. Καὶ ὁ Σωκράτης, AA ἀνάγκη σοι, ἔφη, ὦ ξένε 
Θηβαῖε, ἄλλα δοξάσαι, ἐάνπερ μείνῃ δε ἡ οἴηδις, τὸ 
ἁρμονίαν μὲν εἶναι ξύνϑετον πρᾶγμα, ψυχὴν δὲ ἀρμο- 
νίαν τινὰ ἐκ τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐντεταμένων ξυγκεῖσϑαι.΄ 

οὐ γάρ zov ἀποδέξει. γε σαυτοῦ λέγοντος ὡς πρότερον 
ἦν ἁρμονία ξυγκειμένη, πρὶν ἐκεῖνα εἶναι ἐξ᾽ ὧν ἔδει 
αὐτὴν ξυντεθῆναι. ἢ ἀποδέξει; Οὐδαμῶς, ἔφη, ὦ Σώ- 
ἄρατες. Αὐϑθϑάνει ovv, 7 δ᾽ ὅρ, ὅτι ταῦτά σοι ξυμβαίνει 
λέγειν, ὁταν φῆς μὲν εἶναι τὴν ψυχὴν πρὶν καὶ εἰς ἀν- 
ϑρώπου εἶδός τε καὶ σῶμα ἀφικέσθαι, εἶναι δ΄ αὐτὴν 
ξυγκειμένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων; οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία 
γέ σοι τοιοῦτόν ἐστιν, ᾧ ἀπεικάξεις, ἀλλὰ πρότερον καὶ 
ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ καὶ oi φϑόγγοι ἔτι ἀνάρμοστοι ὄντες 
γίγνονται, τελευταῖον δὲ πάντων ξυνίσταται ἡ ἁρμονία καὶ 
πρῶτον ἀπόλλυται. οὗτος οὖν σοι ὁ λόγος ἐκείνῳ πῶς 

ξυνάσεται; Οὐδαμῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας. Καὶ μήν, ἡ δ᾽ ὅς, 
πρέπει γε εἴπερ τῳ ἄλλῳ λόγῳ ξυνῳδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ 
ἁρμονίας. Πρέπει γάρ, ἔφη ὁ Σιμμίας. Οὗτος τοίνυν, 
ἔφη, σοὶ οὐ ξυνῳδός, ἀλλ᾽ ὅρα " πότερον αἱρεῖ τῶν λόγων, 
τὴν μάϑησιν ἀνάμνησιν εἶναι ἢ ψυχὴν ἁρμονίαν; Πολὺ 
μᾶλλον, ἔφη, ἐκεῖνον, ὦ Σώκρατες. ὅδε μὲν γάρ μοι γέ- 
γονεν ἄνευ ἀποδείξεως μετὰ εἰκότος τινὸς καὶ εὐπρε- 
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πείας, ὅθεν καὶ τοῖς πολλοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις" ἐγὼ δὲ 
τοῖς διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις λόγοις 

Fond: irm. 42. «ξύνοιδα οὖσιν ἀλαξόσι, καὶ ἄν τις αὐτοὺς μὴ φυλάττηται, 
Curr Born 25. εὖ μάλα ἐξαπατῶσι , καὶ ἐν γεωμετρίᾳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

. ἅπασιν. ὁ δὲ περὶ τῆς ἀναμνήσεως καὶ μαϑήσεως λόγος 
δι ὑποθέσεως ἀξίας ἀποδέξασθαι εἴρηται. ἐῤῥήθη γάρ 

' πρῦ, οὕτως ἡμῶν εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς σῶμα dqu- 
Pret ΚΡ oria , ὥσπε EQ αὐτῆς ἔστιν ἡ οὐσία ἔχουσα τὴν ἐπωνυ- 

72:22 44. 

μέαν τὴν τοῦ ὃ ἔστιν. ἐγὼ δὲ ταύτην, ὡς ἐμαυτὸν πείϑω, 
ἱκανῶς vs καὶ ὀρθῶς ἀποδέδεγμαι. ἀνάγκη οὖν uoi, og 

ἔοικε, διὰ ταῦτα μήτε ἐμαυτοῦ μήτε ἄλλου ἀποδέχεσθαι 
λέγοντος ὡς ψυχή ἐστιν ἁρμονία. 

XLIK Τί δέ, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ Σιμμία, τῇδε; δοκεῖ σοι 45: 

ἁρμονίᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ συνθέσει προσήκειν ἄλλως πως ἔχειν 
.| 7 ὡς ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ ἐξ ὧν ἂν ξυγκέηται; Οὐδαμῶς. 
Οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι; ὡς ἐγῴμαι, οὐδέ τι πάσχειν ἄλλο 
' παρ᾽ ἃ ἂν ἐκεῖνα 7 ποιῇ ἢ πάσχῃ. Ξυνέφη. Οὐκ ἄρα 

ἡγεῖσθαί γε προσήκει ἁρμονίαν τούτων ἐξ ὧν ἂν ξυν- 

τεθῇ, ἀλλ᾽ ἔπεσϑαι. Ξυνεδόκει. Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἐναντία 
γε ἁρμονία κινηϑῆναι ἢ φϑέγξασθαι 7) τι ἄλλο ἐναντιω- 
ϑῆναι τοῖς αὑτῆς μέρεσιν. Πολλοῦ μέντοι, ἔφη. Τί δέ; 
οὐχ ὀὕτως ἁρμονία πέφυκεν εἶναι ἑκάστη ὡρμονία, εἷς 

42,189 ἑρμοσϑῇ; Οὐ μανθάνω, ἔφη. Ἢ οὐχί, 9 δ᾽ ὅς, dv 
μὲν μᾶλλον ἁρμοσϑῇ καὶ ἐπὶ πλέον, εἴπερ ἐνδέχεται τοῦτο 
γίγνεσθαι, μᾶλλόν τε ἂν ἁρμονία εἴη καὶ πλείων, εἰ δ᾽ 

ἧττόν τε καὶ ἐπ᾽ ἔλαττον, 7j ἧττόν τε καὶ ἐλάττων; Πάνυ γε γε. 
Ἦ οὖν ἔστι τοῦτο περὶ ψυχήν, ὥστε καὶ κατὰ τὸ δρηϊροτᾶ: 

Μ. ΕΣ & Mov. ̂ pov ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον 3 ἐπ᾽ 
2«- 
erf. 21. 
irri ἔλαττον καὶ ἧττον αὐτὸ τοῦτο εἶναι, ψυχήν; Οὐδ᾽ ὁπωσ- 

τιοῦν, ἔφη. Φέρε δή, ἔφη, πρὸς Διός" λέγεται ψυχὴ 5 96. 
μὲν νοῦν τε ἔχειν xol ἀρετὴν καὶ εἶναι ἀγαθή, ἡ δὲ ἄνοιάν 

τε καὶ μοχϑηρίαν καὶ εἶναι κακή; καὶ ταῦτα ἀληθῶς λέ- 
γεται; ᾿Αληϑῶς μέντοι. Τῶν οὖν τιθεμένων ψυχὴν douo- 
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νίαν εἶναι τί τις φήσει ταῦτα ὄντα εἶναι ἐν volé ψυχαῖς, 
τήν τε ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν; πότερον ἁρμονίαν αὖ τινα 
ἄλλην καὶ ἀναρμοστίαν ; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσθαι, τὴν ἀγα- 
Ov, καὶ ἔχειν ἐν αὐτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρμονίαν, 
τὴν δὲ ἀνάρμοστον αὐτήν τε εἶναι καὶ οὐκ ἔχειν ἐν αὐτῇ 
ἄλλην; Οὐκ ἔχω ἔγωγε, ἔφη ὁ Σιμμίας, εἰπεῖν" δῆλον δὲ 
ὅτι τοιαῦτ᾽ ἄττ᾽ ἂν λέγοι ὃ ἐκεῖνο ὑποθέμενος. ᾿Αλλὰ 
προωμολόγηται, ἔφη, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν 
ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς εἶναι. τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ὁμολόγημα, 
μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἐπὶ πλέον μηδὲ ἧττον μηδ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον 
ἑτέραν ἑτέρας ἁρμονίαν ἁρμονίας εἶναι. ἡ ydo; Πάνυ ys. 
«Τὴν δέ γε μηδὲν μᾶλλον μηδὲ ἧττον ἁρμονίαν οὖσαν 

μηδὲ μᾶλλον μηδὲ ἧττον ἡρμόσθαι: ἔστιν οὕτως; Ἔστιν. 
Ἡ δὲ μήτε μᾶλλον μήθ᾽ ἧττον ἡρμοσμένη ἔστιν ὅ τι πλέον 
7 ἔλαττον ἁρμονίας μετέχει, 7) τὸ ἴσον ; Τὸ ἴσον. Οὐκοῦν 
ψυχὴ ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἄλλη ἄλλης αὐτὸ 
τοῦτο, ψυχή, ἐστίν, οὐδὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἥρμοσται; 
Οὕτως. Τοῦτο δέγε πεπονθυῖα οὐδὲν πλέον ἀναρμοστίας 
οὐδὲ ἁρμονίας μετέχοι ἄν; Οὐ yàg οὖν. Τοῦτο δ᾽ αὖ 
πεπονθυῖα ἀρ᾽ ἄν τι πλέον κακίας ἢ ἀρετῆς μετέχοι ἑτέρα 
ἑτέρας, εἴπερ ἡ μὲν κακία ἀναρμοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ ἀρ- 
μονία εἴη; Οὐδὲν πλέον. Μᾶλλον δέ γέ που, ὦ Σιμμία, 
κατὰ τὸν ὀρϑὸν | λόγον κακίας οὐδεμία ψυχὴ μεϑέξει, εἴπερ 
ἁρμονία ἐστίν. ἁρμονία γὰρ δήπου παντελῶς αὐτὸ τοῦτο - 
οὖσα, ἁρμονία, ἀναρμοστίας οὔποτ᾽ ἂν μετάσχοι. Οὐ 
μέντοι. Οὐδέ γε δήπου ψυχή, οὖσα παντελῶς ψυχή, κα- 
κίας. Πῶς γὰρ ἕκ γε τῶν προειρημένων ; Ἔκ τούτον ἄρα 
τοῦ λόγου ἡμῖν πᾶσαι ψυχαὶ πάντων ξώων ὁμοίως ἀγαϑαὶ. 
ἔσονται, εἴπερ ὁμοίως ψυχαὶ πεφύκασιν αὐτὸ τοῦτο, ψυ- 
χαί, εἶναι. Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Ἦ καὶ 
καλῶς δοκεῖ, ἡ δ᾽ ὅς, οὕτω λέγεσϑαι, καὶ πάσχειν ἂν 

ταῦτα ὁ λόγος, εἰ ὀρθὴ ἡ ὑπόϑεσις ἦν, τὸ ψυχὴν ἀρμο- 
νίαν εἶναι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. 

PLATO Il. 4 
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XLIH Τί δέ; ἢ δ᾽ 0g; τῶν ἐν ἀνθρώπῳ πάντων 98. 

ἔσϑ᾽ ὅ τι ἄλλο λέγεις ἄρχειν ἢ ψυχήν, ἄλλως τε καὶ φρό- 
ψιμον; Ovx ἔγωγε.. Πότερον ξυγχωροῦσαν τοῖς κατὰ τὸ 
σῶμα παϑήμασιν ἢ καὶ ἐναντιουμένην; λέγω δὲ τὸ τοι- 
ὁνδε, οἷον καύματος ἐνόντος καὶ δίψους ἐπὶ τοὐναντίον 
ἕλκειν, τὸ μὴ πίνειν, καὶ πείνης. ἐνούσης ἐπὶ τὸ μὴ 
ἐσθίειν" καὶ ἄλλα μυρία πον ὁρῶμεν ἐναντιουμένην τὴν 
ψυχὴν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα. ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκ- 
οὖν qv ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν μήποτ᾽ ἂν αὖὐ- 

dell. »»42.κ,δτήν, ἁρμονίαν γε οὖσαν, ἐναντία ἄδειν οἷς ἐπιτείνοιτο 
καὶ χαλῷτο καὶ πάλλοιτο καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πάϑος πάσχοι 
ἐκεῖνα ἐξ ὧν τυγχάνει οὖσα, ἀλλ᾿ ἔπεσϑαι ἐκείνοις καὶ 
᾿οὔποτ᾽ ὧν ἡγεμονεύειν; Ὡμολογήσαμεν, ἔφη" πῶς γὰρ 
οὔ; Τί οὖν νῦν οὐ πῶν τοὐναντίον ἡμῖν φαίνεται ἐργα- 
ξομένη , ἡγεμονεύουσά τε ἐκείνων πάντων ἐξ ὧν φήσει 
Tig αὐτὴν εἶναι, καὶ ἐναντιουμένη ὀλίγου πάντα διὰ παν- 
τὸς τοῦ βίου καὶ δεσπόξουσα πάντας τρόπους, τὰ μὲν 

χαλεπώτερον κολάζουσα καὶ μετ᾽ ἀλγηδόνων, τά τε κατὰ 
τὴν γυμναστικὴν καὶ τὴν ἰατρικήν, τὰ δὲ πραότερον, καὶ 

e 3.24.6 204. τὰ μὲν ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ νουθετοῦσα ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ 
T$ ἐρ »νν 

ΡΣ 
ὀργαῖς καὶ φόβοις, ὡς ἄλλη οὖσα ἄλλῳ πράγματι διαλε- 

γομένη; οἷόν που καὶ “Ὅμηρος ἐν ᾿Οδυσσείᾳ πεποίηκεν, 99. 
οὗ λέγει τὸν Ὀδυσσέα, 

στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύϑῳ᾽ 

τέτλαϑι δή, κραδίη" καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 
1.» 9 4 ^ ^" , t € ] 

. «Q' olg, αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον og αἀρμονέας 

αὐτῆς οὔσης καὶ οἵας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος 
παϑημάτων, ἀλλ᾽ οὐχ οἵας ἄγειν τε ταῦτα καὶ δεσπόξειν, 
καὶ οὔσης αὐτῆς πολὺ ϑειοτέρου τινὸς πράγματος ἢ καθ᾽ 

ὡρμονίαν; Νὴ δία, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκ 
ἄρα, ὦ ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ καλῶς ἔχει ψυχὴν ἁρμονίαν 

τινὰ φάναι εἶναι" οὔτε γὰρ ἄν, ὡς ἔοικεν, | Ὁμήρῳ ϑείῳ 
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" αφοιητῇ ὁμολογοῖμεν οὔτε αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. Ἔχει oU- 

τως, ἔφη. 
XLIV. Εἶεν δή, ἦ δ᾽ ὃς ὃ Σωκράτης, τὰ μὲν 4e- : 

μονίας ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς ἵἴλεά πως, cg ἔοικε, μετρίως 
yéyovs: τί δὲ δὴ τὰ Κάδμον, ἔφη, ὦ Κέβης, πῶς ἱλα- 

"δῦ. σόμεϑα καὶ τίνει λόγῳ; Σύ μοι δοκεῖς, ἔφη ὁ Κέβης, 

ἐξευρήσειν" τουτονὶ γοῦν τὸν λόγον τὸν πρὸς τὴν douo- 
νίαν ϑαυμαστῶς μοι εἶπες ος παρὰ δόξαν. Σιμμίου γὰρ 
λέγοντος, ὅτε ἠπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον, εἴ τι ἕξει τις γέ. δ τι 
χρήσασϑαι τῷ λόγῳ αὐτοῦ" πάνυ οὖν μοι ἀτόπως ἔδοξεν 
εὐθὺς τὴν πρώτην ἔφοδον οὐ δέξασθαι voi σοῦ λόγου. 
ταὐτὰ δὴ οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμι καὶ τὸν τοῦ Κάδμου λόγον 
εἰ πάθοι. Ὦ ᾽γαθέ, ἔφη ὁ Σωκράτης, μὴ μέγα λέγε, να: α2ά., 
μή τις ἡμῖν βασκανία περιτρέψῃ τὸν λόγον τὸν μέλλοντα A 
λέγεσϑαι. ἀλλὰ δὴ ταῦτα uiv τῷ θεῷ μελήσει, ἡμεῖς δὲ 
Ὁμηρικῶς ἐγγὺς ἐόντες πειρώμεθα εἰ ἄρα τι λέγειρ " ἔστι Jt ojos. c, 6r 
δὲ δὴ τὸ κεφάλαιον ὧν ξητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι ἡμῶν 2 7o D Zu 
τὴν ψυχὴν ἀνώλεθρόν τε καὶ ἀθάνατον οὖσαν, εἰ φιλό-  Υ. 5.24.6. ] 
σοφος ἀνὴρ μέλλων ἀποθανεῖσθαι, ϑαῤῥῶν τε καὶ ἡγού- 
μενος ἀποθανὼν ἐκεῖ εὖ πράξειν διαφερόντως ἣ εἰ ἐν 
ἄλλῳ βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τε καὶ ἠλίθιον 

/0/. ϑάῤφδος ϑαῤῥήσει. τὸ δὲ ἀποφαίνειν ὅτι ἰσχυρόν τί ἐστιν 
ἢ ψυχὴ καὶ ϑεοειδέρ, καὶ ὅτε ἦν ἔτι πρότερον, πρὶν ἡμᾶς 
ἀνθρώπους γενέσθαι, οὐδὲν κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα - 

μηνύειν ἀθανασίαν μὲν μή, ὅτι δὲ πολυχρόνιόν τέ doti 
ψυχὴ καὶ ἦν που πρότερον ἀμήχανον ὅσον χρόνον καὶ ἤδει 

σε καὶ ἔπραττε πόλλ᾽ ἄττα" ἀλλὰ γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἦν 
ἀθάνατον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἰς ἀνθρώπου σῶμα ἐλθεῖν 
ἀρχὴ ἦν αὐτῇ ὀλέθρου, ὥσπερ νόσος" καὶ ταλαιπωρου- 
μένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ξῴη καὶ τελευτῶσα γε ἐν τῷ 

καλουμένῳ θανάτῳ ἀπολλύοιτο. διαφέρειν δὲ δὴ φὴς οὐ- 
δὲν εἴτε ἅπαξ εἰς σῶμα ἔρχεται εἴτε πολλάκις, πρός γε 
τὸ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι" προσήκειν γὰρ φοβεῖσθαι, 

1 
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εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ εἰδότι μηδ᾽ ἔχοντι λόγον διδό- 
ναι ὡς ἀθάνατόν ieu. τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστίν, οἶμαι, ὦ Ké- 

βης, ἃ λέγεις " καὶ ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω, ἕνα 
μή τι διαφύγῃ ἡμᾶς, εἰ τέ τι βούλει, προσϑῇς ἢ ἀφέλης. 
Kol ὃ Κέβης, ᾿Αλλ: οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι, ἔφη, 
οὔτ᾽ ἀφελεῖν οὔτε προσθεῖναι δέομαι" ἔστι δὲ ταῦτα ἃ λέγω. 

XLV. Ὁ οὖν Σωκράτης συχνὸν χρόνον ἐπισχὼν καὶ 

πρὸς ἑαυτόν τι σκεψάμενος, Οὐ φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, 
ὦ Κέβης, ζητεῖς" ὅλως γὰρ δεῖ περὶ γενέσεως καὶ φϑο- 
ρᾶς τὴν αἰτίαν διαπραγματεύσασθϑαι. | ἐγὼ οὖν σοι δίειμι 

περὶ αὐτῶν, ἐὰν βούλῃ, τά γ᾽ ἐμὰ πάθη" ἔπειτα ἄν τί 
δοι χρήσιμον φαίνηται ὧν ἂν λέγω, πρὸς τὴν πειθὼ 
περὶ ὧν λέγεις χρήσει. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη à Κέβης, βούλο- 
μαί γε. " Axovs τοίνυν ὡς ἐροῦντος. ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Κέ- 
βης, νέος ὧν θαυμαστῶς ὡς ἐπεθύμησα ταύτης τῆς σο- 
φίας, ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν. ὑπερήφανος 
γάρ μοι ἐδόκει εἷναι, εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑκάστον, διὰ τί 
γίγνεται ἕκαστον καὶ διὰ τί ἐπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι" 
καὶ πολλάκις ἐμαυτὸν vc ἄνω κάτω μετέβαλλον σκοπῶν πρῶ- 

τον τὰ τοιάδε, ἀρ᾽ ἐπειδὰν τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ση- 
«ara 6 ἢ piv 2 τέπεδόνα τινὰ λάβῃ, ὥς τινες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ 56a 
ys .madiees- CX. 

uet. Vip 274. 

Mrreientn. fPri ὁ dio ἢ τὸ πῦρ, ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ δὲ ἐγκέφαλός 
fef. s. τὴν 6. 
2e 

Z ξυντρέφεται; ; καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἢ 

ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρῶν κα 

sb, σα ho ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, 
2e o. 1,4 ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν κατὰ 

202. 

ταῦτα γίγνεσθαι ἐπιστήμην. καὶ αὖ τούτων τὰς φϑορὰς /0J. 

σκοπῶν, καὶ τὰ περὶ τὸν οὐρανόν vt καὶ τὴν γῆν πάϑη, 
τελευτῶν οὕτως ἐμαυτῷ ἔδοξα πρὸς ταύτην τὴν σκέψιν 
ἀφυὴς εἶναι, αἷς οὐδὲν χρῆμα. τεκμήριον δέ σοι ἐρῶ ixa- 
vóy: ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην, ὥς γε 
ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ ταύτης τῆς 

σκέψεως οὕτω σφόδρα ἐτυφλώϑην, ὥστε ἀπέμαϑον καὶ 
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ταῦτα ἃ πρὸ τοῦ ᾧμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων τε πολλῶν 
καὶ διὰ τί ἄνθρωπος αὐξάνεται. τοῦτο γὰρ ᾧμην πρὸ 
τοῦ παντὶ δῆλον εἶναι, ὅτι διὰ τὸ ἐσϑέειν καὶ πίνειν᾽ 
ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν σιτίων ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προσ- 
γένωνται, τοῖς δὲ ὀστοῖς ὀστᾶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν 
λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις προσγέ-. 
φηται, τότε δὴ τὸν ὀλίγον ὄγκον ὄντα ὕστερον πολὺν 
γεγονέναι, καὶ οὕτω γίγνεσθαι τὸν σμικρὸν ἄνθρωπον 
μέγαν. οὕτω τότε ᾧμην᾽ οὐ δοκῶ σοι μετρίως; Ἔμοιγε, 

,σ4.ἔφη ὁ Κέβης. Σκέψαι δὴ καὶ τάδε Eri. ᾧμην γὰρ ἔγωγε 
ἑκανῶς μοι δοκεῖν, ὁπότε τις φαίνοιτο ἄνϑρωπος παρα- 
στὰς μέγας σμικρῷ, μείξων εἶναι αὐτῇ τῇ κεφαλῇ, καὶ 
ἵππος ἵππου" καὶ ἔτι γε τούτων ἐναργέστερα, τὰ δέκα 
pos ἐδόκει τῶν ὀκτὼ πλείονα εἶναι διὰ τὸ δύο αὐτοῖς 

προσεῖναι, καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου μεῖζον εἶναι διὰ 
τὸ ἡμίσει αὐτοῦ ὑπερέχειν. Nov δὲ δή, ἔφη ὁ Κέβης, 
τί σοι δοκεῖ περὶ αὐτῶν; Πόφδω πον, ἔφη, νὴ 4 ἐμὲ 
εἶναι τοῦ οἴεσθαι περὶ τούτων του τὴ» αἰτίαν εἰδέναι, ὅς 
γε οὐκ ἀποδέχομαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡς, ἐπειδὰν ἑνί τις 
προσθῇ ἕν, ἢ τὸ ἕν ᾧ προσετέθη δύο γέγονεν, ἢ τὸ προσ- 
τεϑὲν καὶ ᾧ προσετέϑη | διὰ τὴν πρόσθεσιν τοῦ ἑτέρου τῷ 
ἑτέρῳ δύο ἐγένετο" ϑαυμάξω γὰρ εἰ, ὅτε μὲν ἑκάτερον 
αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων ἦν, ἕν ἄρ᾽ ἑκάτερον ἦν καὶ οὐκ 
ἤστην τότε δύο, ἐπεὶ δ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα 
αἰτία αὐτοῖς ἐγένετο δυοῖν γενέσθαι, ἡ ξύνοδος τοῦ πλη-γν:- τοῦ de y 

/o*, σίον ἀλλήλων τεθῆναι. οὐδέ γε ὡς, ἐάν τις ἕν διασχίσῃ ἈΝ er uota 

δύναμαι ἔτι πείθεσθαι ᾿ς αὕτη «v αἰτία γέγονεν, ἡ di 
σχίσις, τοῦ δύο γεγονέναι' ἐναντία yàg γίγνεται ἢ τότε 
αἰτία τοῦ“ δύο γίγνεσθαι" τότε μὲν γὰρ ὅτι ξυνήγετο πλη- 
σίον ἀλλήλων καὶ προσετίϑετο ἕτερον ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτι 
ἀπάγεται καὶ γωρίξεται ἕτερον ἀφ᾽ ἑτέρον. οὐδέ γε δὲ O 
τι ἕν γίγνεται ὡς ἐπίσταμαι, ἔτι πείθω ἐμαυτόν, οὐδ᾽ 
ἄλλο οὐδὲν ἑνὶ λόγῳ δὲ ὅ τι γίγνεται ἢ ὠπόλλυται 7). ἔσει, 
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κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τῆς μεθόδου, ἀλλά tw ἄλλον 
τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω, τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσίεμαι. 

XLV ᾿Α4λλ' ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, ὡς 

ἔφη, ᾿Δἀναξαγόρον ἀναγιγνώσκοντος, καὶ λέγοντος ὡς ἄρα 
ψοῦς ἐστὶν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ 

τῇ αἰτίᾳ ἤσϑην τε καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ 
τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον, καὶ ἡγησάμην, sí τοῦϑ᾽ 
οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ 
ἕκαστον τυϑέναι ταύτῃ Oxm ἂν βέλτιστα ἔχῃ" εἰ οὖν τις /0Ó. 
βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν περὶ ἑκάστου, ὅπῃ γίγνεται ἢ 
οἰπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ 
βέλτιστον αὐτῷ ἐστὶν ἢ εἶναι ἢ ἄλλο Orio)» πάσχειν ἢ 
ποιεῖν" ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτου οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν 
προσήκειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, 
ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. ἀναγκαῖον δὲ εἶναι 
τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι" τὴν αὐτὴν γὰρ 
εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ λογιξόμενος ἄσμε- 
vog εὐρηκέναι ᾧμην διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ τῶν ὄντων 
κατὰ νοῦν ἐμαυτῶ, τὸν ᾿Δναξαγόραν, καί uot φράσειν 
πρῶτον μὲν πότερον ἡ γῆ πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη, 

' ἐπειδὴ δὲ φράσειεν, ἐπεχδιηγήσεσθαι τὴν αἰτίαν καὶ τὴν 
ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄμεινον καὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦν 
τοιαύτην εἶναι" καὶ εἰ ἐν μέσῳ φαίη εἶναι αὐτήν, ἐπεκ- 
διηγήσεσϑαι ὡς ἄμεινον ἦν αὐτὴν ἐν μέσῳ εἶναι" καὶ εἴ 
μοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτι ποϑε- 
σόμενος αἰτίας ἄλλο εἶδος. καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίου οὕτω 207. 

παρεσκευάσμην,  ὠσαύτως πευσόμενος, καὶ σελήνης καὶ 
τῶν ἄλλων ἄστρων, τάχους τε πέρι πρὸς͵ ἄλληλα καὶ 
τροπῶν καὶ τῶν ἄλλων παθημάτων, πῇ ποτὲ ταῦτ᾽ ἄμει- 
ψόν ἐστιν ἕκαστον καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πάσχει. οὐ 

᾿γὰρ ἄν ποτε αὐτὸν ᾧμην, φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ αὐτὰ 
κεκοσμῆσθαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς αἰτίαν ἐπενεγκεῖν ἢ ὅτι 

βέλτιστον αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐσεὶν ὥσπερ ἔχει" ἑκάστῳ οὖν 

foececio»»e1«4 

Jprhensere. 

Ans. d A». 
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αὐτὸν ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν καὶ κοινῇ πᾶσι͵ τὸ ἑκάστῳ 
βέλτιστον ᾧμην καὶ τὸ κοινὸν πᾶσιν ἐπεκδιηγήσεσϑαι ἀγα- 
ϑόν. καὶ οὐκ ἂν ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ 

πάνυ σπουδῇ λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός τ᾽ ἦν γά““- uz fy 
ἀνεγίγνωσκον, ἵν᾿ εἷς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ77 *"7- 
χεῖρον. ᾿ 

,»σ. ΧΙΗΨΕΙ. ᾿“πὸ δὴ ϑαυμαστῆς, ὦ ἑταῖρε, ἐλπίδος 
ὠχόμην φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων ὁρῶ 
ἄνδρᾳ τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τιναρ αἰτίας ἔπαι- Ξγ “2.4.1. 7 

τιώμενον εἰς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας δὲ καὶ fret apii 
αἰϑέρας καὶ ὕδατα αἰτιώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα. 1p gren frt 
καί μοε ἔδοξεν ὁμοιότατον πεπονθέναι ὥσπερ dv εἴ M ἄγχι 
λέγων ὅτι Σωκράτης πάντα ὅσα πράττει νῷ πράττει, 7 me yj os 
κἄπειτα ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτίας ἐκάστων ὧν πράτ- 

ro, λέγοι πρῶτον μὲν ὅτι διὰ ταῦτα νῦν ἐνθάδε κάϑη- 
μαι, ὅτι ξύγκειταί μου τὸ σῶμα ἐξ ὀστῶν καὶ νεύρων, 
καὶ τὰ uiv ὀστὰ ἐστὶ στερεὰ καὶ διαφυὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾽ 
ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀνίεσϑαι, 

περιαμπέχοντα τὰ ὀστᾶ μετὰ τῶν σαρκῶν καὶ δέρματος, 
ὃ ξυνέχει αὐτά" αἰωρουμένων οὖν τῶν ὀστῶν ἐν ταῖς 
αὐτῶν ξυμβολαῖς χγαλῶντα καὶ ξυντείνοντα τὰ νεῦρα κάμ- 

πτιεσθαί που ποιεῖ οἷόν v εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ 
)09. διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ξυγκαμφϑεὶς ἐνθάδε κάθημαι" καὶ 

αὖ περὶ τοῦ διαλέγεσϑαι ὑμῖν ἑτέρας τοιαύτας αἰτίας 

λέγοι, φωνάς τε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰρ καὶ ἄλλα μυρία 

τοιαῦτα αἰκιώμενος, ἀμελήσας τὰς ὡς ἀληϑῶς αἰτίας 
λέγειν, ὅτι, ἐπειδὴ ᾿Αϑηναίοις ἔδοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ 
καταψηφίσασθαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλειον αὖ 

δέδοκται ἐνθάδε καθῆσθαι, καὶ δικαιότερον παραμένοντα 
ὑπέχειν τὴν δίκην ἣν ἂν κελεύσωσιν ἐπεὶ νὴ τὸν κύνα, 
&g ἐγώμαι, πάλαι ἂν | ταῦτα τὰ νεῦρά τε καὶ τὰ ὀστᾶ ἢ 
περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτοὺς ἦν, ὑπὸ δόξης φερόμενα τοῦ βελ- Zr, xv 

τίστου, εἰ μὴ δικαιότερον ὥμην καὶ κάλλιον εἶναι πρὸ τοῦ Pd 28. 26.* 
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φεύγειν τε καὶ ἀποδιδράσκειν ὑπέχειν τῇ πόλει δίκην 
ἥντιν᾽ ἂν τάττῃ. ἀλλ᾽ αἴτια μὲν τὰ τοιαῦτα καλεῖν λίαν 
&romov: εἰ δέ τις λέγοι ὅτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν, 
καὶ ὀστὰ καὶ νεῦρα καὶ ὅσα ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν οἷός v 
ἦν ποιεῖν τὰ δόξαντά μοι, ἀληθῆ ἂν λέγοι" ὡς μέντοι 
διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ, καὶ ταύτῃ νῷ πράττω, ἀλλ᾽ 

Z οὐ τῇ τοῦ βελτίστου αἱρέσει, πολλὴ ἂν καὶ μακρὰ δᾳϑυμία; 
PE Z^ ipei τοῦ λόγου. τὸ yàg μὴ διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι Oil. 

$4 j^ UMP ἄλλο μέν τί ἐστι τὸ αἴτιον τῷ ὄντι, ἄλλο δ᾽ ἐκεῖνο ἄνεν [2 
ΡΣ y t οὗ τὸ αἴτιον οὐκ ἄν xor ei αἴτιον" ὃ δή μοι φαίνονται 

ψηλαφῶντες ol πολλοὲ ὥσπερ ἐν σκότῳ, ἀλλοτρίῳ ὀνό- 
Wake τὴ Zehen προσχρώμενοι, eg αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύειν. διὸ 

y Hn. sr xol ὁ μέν vig δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ 
(mptedecf. κι rnéysuy δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ πλατείᾳ 
wrLce  Qá099ov τὸν ἀέρα ὑπερείδει" τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλ- 

τιστα αὐτὰ τεθῆναι δύναμιν οὕτω νῦν κεῖσθαι, ταύτην 
οὔτε ξητοῦσιν οὔτε τινὰ οἴονται δαιμονίαν ἰσχὺν. ἔχειν, 
ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου ἴάτλαντα ἄν ποτε ἰσχυρότερον καὶ 
ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον ἅπαντα ξυνέχοντα ἐξευρεῖν, 

τδ σῶν fwvt*-.ol ὡς ἀληθῶς τἀγαϑὸν καὶ δέον ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν 
ὦ oir - “οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ μὲν οὖν τοιαύτης αἰτίας, ὅπῃ ποτὲ 

ἔχει, μαϑητὴς ὁτουοῦν ἥδιστ᾽ d» γενοίμην" ἐπειδὴ δὲ 
PELLE ἐστερήϑην καὶ οὔτ᾽ αὐτὸς εὑρεῖν - οὔτε mag ἄλλου 

ute 2 μαϑεῖν οἷός τε ἐγενόμην, τὸν δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν 
Yu- 2v. τῆς αἰτίας ζήτησιν ἢ πεπραγμάτευμαι, βούλει doi, ἔφη, 

ἐπίδειξιν ποιήσωμαι, ὦ Κέβης; Ὑπερφυῶς μὲν οὖν, ἔφη, jn. 
ὡς βούλομαι. 

XLVHI. "Eóo£s τοίνυν uoi, 7 δ᾽ ὅς, μετὰ ταῦτα, 
ἐπειδὴ ἀπείρηκα τὰ ὄντα σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηϑῆναι, μὴ 
πάϑοιμε ὅπερ οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα ϑεωροῦντες καὶ 
σκοπούμενοι᾽' διαφϑείρονται γάρ xov ἕνιοε τὰ ὄμματα, 
ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἤ τινε τοιούτῳ σκοπῶνται τὴν εἰκόνα 
αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ διενοήϑην, καὶ ἔδεισα μὴ 
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παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην βλέπων πρὸς τὰ πράγ- 

ματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ τῶν αἰσθήσεων ἐπιχειρῶν 
ἅπτεσθαι αὐτῶν. ἔδοξε δή μοι γρῆναι εἰς τοὺς λόγους 
καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν ὄντων τὴν ἀλή- 
ϑειαν. ἴσως μὲν οὖν d εἰκάξω τρόπον τινὰ οὐκ ἔοικεν. 

| οὐ γὰφ πάνυ ξυγχωρῶ τὸν ἐν τοῖς λόγοις σκοπούμενον 
τὰ ὄντα ἐν εἰκόσι μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις" 

ἀλλ᾿ οὖν δὴ ταύξῃ ys ὥρμησα, καὶ ὑποθέμενος ἑκάστοτε 
λόγον ὃν ἂν κρίνω ἐῤῥωμενέστατον εἶναι, ἃ μὲν ἄν μοι 
δοκῇ τούτῳ ξυμφωνεῖν, τίθημι ὡς ἀληθῆ ὄντα, καὶ περὶ 
αἰτίας καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἃ δ᾽ dv μή, ὡς 
οὐκ ἀληϑῆ. βούλομαι δέ σοι σαφέστερον εἰπεῖν ἃ λέγω" 
οἶμαι γάρ σε νῦν οὐ μανϑάνειν. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη 
ὁ Κέβης, οὐ σφόδρα. 

X€LEX. ᾿4λλ:, ἡ δ᾽ ὅς, ὧδε λέγω, οὐδὲν καινόν, 

ἀλλ᾽ ἅπερ ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν τῷ παρεληλυϑότι λόγῳ 
οὐδὲν πέπαυμαι λέγων. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν σοι ἐπι- 
δείξασϑαι. τῆς αἰτίας τὸ εἶδος O πεπραγμάτευμαι, καὶ 

εἶμι πάλιν ἐπ᾽ ἐχεῖνα τὰ πολυϑρύλητα καὶ ἄρχομαι ἀπ᾽ 
ἐκείνων, ὑποθέμενος εἶναί τε καλὸν. αὐτὸ xa0^ αὐτὸ καὶ 
ἀγαϑὸν καὶ μέγα καὶ τάλλα πάντα" ἃ εἴ μοι δίδως τε 
καὶ ξυγχωρεῖς εἶναι ταῦτα, ἐλπίζω σοι ἐκ τούτων τήν τε 
αἰτίαν ἐπιδείξειν καὶ ἀνευρήσειν, og ἀθάνατον ἡ ψυχή. 
᾿Δλλὰ μήν, ἔφη ὁ Κέβης, ὡς διδόντος σοι οὐκ ἂν φϑά- 
ψοις περαίνων. Σκχόπει δή, ἔφη, τὰ ἑξῆς ἐκείνοις, ἐών 
cot ξυνδοκῇ, ὥσπερ ἐμοί. φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί ἐστιν 

ἄλλο καλὸν πλὴν αὐτὸ τὸ καλόν, οὐδὲ δι ὃν ἄλλο καλὸν 
εἶναι ἢ διότι μετέχει ἐκείνου τοῦ καλοῦ" καὶ πάντα δὴ 

c XIX. 77. 

οὕτω λέγω. τῇ τοιᾷδε αἰτίᾳ ξυγχωρεῖς; Ἐυγχωρῶ, ἔφη . χν7,..2}. ΛΈ ρον 
Οὐ τοίνυν, 7 δ᾽ 0g, ἔτι μανθάνω οὐδὲ δύναμαι rdg 77 7,22 
ἄλλας αἰτίας τὰς σοφὰς ταύτας γιγνώσκειν" ἀλλ᾽ ἐάν τίς 

μοι λέγῃ δι ὅ τι καλόν ἐστιν ὁτιοῦν, ἢ ὅτι χρῶμα εὐαν- 
ϑὲς ἔχον ἢ σχῆμα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, τὰ μὲν 
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ἄλλα χαίρειν ἐῶ, ταράττομαι γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι, 
τοῦτο δὲ ἀπλῶς καὶ ἀτέχνως καὶ ἴσως εὐήϑως ἔχω παρ᾽ 
ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ αὐτὸ καλὸν ἢ ἡ ἐκείνου 

neos ay. fi a οὔ καλοῦ site παρουσία εἴτε κοινωνία, εἴτε ong δὴ καὶ 
K. reospyreje mg προσαγορευομένη" οὐ γὰρ Eri. τοῦτο διισχυρίζομαι, 

v ve4 reos ῈἘΥ. ἀλλ᾿ ὅτι τῷ καλῷ πάντα τὰ καλὰ γίγνεται καλά. τοῦτο γάρ 

μοε δοκεῖ ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ ἐμαυτῷ ἀποκρίνασθαι 
καὶ ἄλλω, καὶ τούτου ἐχόμενος ἡγοῦμαι οὐκ ἄν ποτε πε- 
σεῖν, ἀλλ ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ καὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ dxo- 
κρίνασϑαι, ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ γίγνεται καλά. ἢ οὐ 
καὶ σοὶ δοκεῖ; 4οκεῖ. Καὶ μεγέθει ἄρα τὰ μεγάλα με- 
γάλα καὶ τὰ μείζω μείζω, καὶ σμικρότητι τὰ ἐλάττω 
ἐλάττω; Ναί. Οὐδὲ σὺ ἄρ᾽ ἂν ἀποδέχοιο, εἴ τίς τινὰ 12. 
φαίη ἕτερον ἑτέρου τῇ κεφαλῇ μείξω εἶναι, καὶ τὸν ἐλάττω 
τῷ αὐτῷ τούτῳ ἐλάττω, 1 ἀλλὰ διαμαρτύροιο ἂν. ὅτι σὺ 
μὲν οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἢ ὅτι τὸ μὲν μεῖζον πᾶν ἕτερον 
ἑτέρου οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖξόν ἐστιν ἢ μεγέθει, καὶ διὰ τοῦτο 

᾿ς μεῖξον, διὰ τὸ μέγεθος, τὸ δὲ ἔλαττον οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλατ- 
τον ἢ σμικρότητι, καὶ διὰ τοῦτο ἕλαττον, διὰ τὴν σμε- 
χρότητα, φοβούμενος, οἶμαι, μή τίς σοι ἐναντίος λόγος 
ἀπαντήσῃ, ἐὰν τῇ κεφαλῇ μείξονά τινα φῇς εἶναι καὶ 
ἐλάττω, πρῶτον μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖξον μεῖξον εἶναι καὶ 

τὸ ἔλαττον ἔλαττον, ἔπειτα τῇ κεφαλῇ σμικρᾷ οὔσῃ τὸν 
Pts ad A. [ μείξω μείξω εἶναι, καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σμικρῷ 

τινὶ μέγαν τινὰ εἶναι. ἢ οὐκ ἂν φοβοῖο ταῦτα ; : Καὶ 

ὃ Κέβης γελάσας, "Eyoys, ἔφη. Οὐκοῦν, 5 δ᾽ ὅς, τὰ 
δέκα τῶν ὀκτὼ δυοῖν πλείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν 
αἰτίαν ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήϑει 
καὶ διὰ τὸ πλῆϑος; καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου ἡμίσει 
μεῖξον εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ μεγέθει; ὁ αὐτὸς γάρ που φόβος. 

p Πάνν γε, ἔφη. Τί δέ; ἑνὶ ἑνὸς προστεϑέντορ τὴν πρόσ- "15. 

ϑεσιν αἰτίαν εἶναι τοῦ δύο γενέσθαι ἢ διασχισθέντος τὴν 
σχίσιν οὐκ εὐλαβοῖο ἂν λέγειν; καὶ μέγα ἂν βοῴης ὅτι 

- 
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οὐκ οἶσθα ἄλλως πως ἕκαστον γιγνόμενον 7] μετασχὸν τῆς 
ἰδίας οὐσίας ἑκάστου, οὗ ἂν μετάσχῃ, καὶ ἐν τούτοις 

οὐκ ἔχεις ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο γενέσθαι ἀλλ᾿ ἢ τὴν 
τῆς δυάδος μετάσγεσιν, καὶ δεῖν τούτου μετασχεῖν τὰ μέλ- 

λοντα δύο ἔσεσθαι, καὶ μονάδος ὃ ἂν μέλλῃ $v ἔσε- 
σϑαι, τὰς δὲ σχίσεις ταύτας καὶ προσϑέσεις καὶ τὰρ ἄλλας 

τὰς τοιαύτας κομψείας ἑῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἀποκρί- Vp sei 1 fr 

νασϑαι τοῖς σεαυτοῦ “σοφωτέροις᾽" σὺ δὲ δεδιὼς ἄν, τὸ λε- a gh 2 urrdÀ 

γόμενον, τὴν σαυτοῦ σκιὰν καὶ τὴν ἀπειρίαν, ἐχόμενος δηρ»,γοσετοί. 
ἐκείνου τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ὑποθέσεως, οὕτως ἀποκρίναιο mr - Myst- ̂ -^ 
ἄν. εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς εἰποϑέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἐῴης 
ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, ἕως ἂν τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ὁρμηϑέντα 

᾿ς φσχέψαιο, εἴ σοε ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ 7j διαφωνεῖ. ἐπειδὴ δὲ ὦ vor 33^. 
ἐκείνης αὐτῆς δέοι σε διδόναι λόγον , ὡσαύτως dv διδοίης, 
ἄλλην αὖ ὑπόθεσιν ὑποθέμενος, ἥτις τῶν ἄνωθεν oiii din 7. L, 20. 

φαίνοιτο, ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, ἅμα δὲ οὐκ ἂν φύ- 2 ̂. { 
ροιο ὥσπερ οἱ ἀντιλογικοὶ περί τε τῆς ἀρχῆς διαλεγόμε- 
vog καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης ὡρμημένων, εἴπερ βούλοιό τι τῶν 

»"»δ ὄντων εὑρεῖν" ἐκείνοις μὲν γὰρ ἴσως οὐδὲ εἷς περὶ τούτου 
λόγος οὐδὲ φροντίς" ἱκανοὶ γὰρ ὑπὸ σοφίας ὁμοῦ πάντα 
κυκῶντες ὅμως δύνασθαι αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν" σὺ δ᾽, 

εἴπερ εἶ τῶν | φιλοσόφων, οἶμαι ἂν εἷς ἐγὼ λέγω ποιοῖς. 
᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις, ὅ τε Σιμμίας ἅμα καὶ ὁ Κέβης. 

EX. Νὴ Δία, ὦ Φαίδων, εἰκότως yt: ϑαυμαστῶς 
γάρ μοι δοκεῖ ας ἐναργῶς τῷ καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντι 
εἰπεῖν ἐκεῖνος ταῦτα. 

Φ41Ζ4. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Ἐχέκρατες, καὶ πᾶσι τοῖς 
παροῦσιν ἔδοξεν. 

ΕΧ. Καὶ γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 
ἀλλὰ τίνα δὴ ἦν τὰ μετὰ ταῦτα λεχϑέντα; 

L. ΦΑΙΖ. Ὦς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα ξυνε- 
χωρήϑη, καὶ ὡμολογεῖτο εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν καὶ 2ζν»»»-272.6: 
τούτων τάλλα μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τούτων τὴν ἐπωνυ- 
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μίαν ἴσχειν, τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἠρώτα, Εἰ δή, ἡ δ᾽ ὅς, 
ταῦτα οὕτω λέγεις, &Q οὐχ, ὅταν Σιμμίαν Σωκράτους 
φῇς μείξω εἶναι, Φαίδωνος δὲ ἐλάττω, λέγεις τότ᾽ εἶναι 
ἐν τῷ Σιμμίᾳ ἀμφότερα, καὶ μέγεθος καὶ σμικρότητα : 
Ἔγωγε. ᾿Αλλὰ γάρ, ἦ δ᾽ ὅς, ὁμολογεῖς τὸ τὸν Σιμμίαν 717. 
ὑπερέχειν Σωκράτους οὐχ cg τοῖς ῥήμασι λέγεται, οὕτω 
καὶ τὸ ἀληϑὲς ἔχειν, οὐ ydQ που πεφυκέναι Σιμμίαν ὑπερ- 
ἔχειν τούτῳ τῷ Σιμμίαν εἶναι, ἀλλὰ τῷ μεγέθει O τυγ- 
χάνει ἔχων" οὐδ᾽ αὖ Σωκράτους ὑπερέχειν,. ὅτε Σωκράτης 
ὁ Σωκράτης ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι σμικρότητα ἔχει ὁ Σωκράτης 
πρὸς τὸ ἐκείνου μέγεθος. ᾿4ληθῆ. Οὐδέ γε αὖ ὑπὸ Φαί- 
δωνος ὑπερέχεσϑαι τῷ ὅτι Φαίδων ὁ Φαίδων ἐσείν, ἀλλ᾽ 
ὅτι μέγεϑος ἔχει ὁ Φαίδων πρὸς τὴν Σιμμίου σμικρότητα; 
Ἔστι ταῦτα. Οὕτως ἄρα ὁ Σιμμίας ἐπωνυμίαν ἔχει σμι- 
κρός τε καὶ μέγας εἶναι, ἐν μέσῳ ὧν ἀμφοτέρων, τοῦ μὲν 

yas ρν»»ν. τῷ μεγέθει ὑπερέχειν τὴν « σμιχρότητα ὑπερέχων, τῷ δὲ 
7345: 

fo 557. b. 

! μέγεθος τῆς σμικρότητος παρέχων ὑπερέχον. Καὶ ἅμα 
μειδιάσας, Ἔοικα, ἔφη, καὶ ξυγγφαφικῶς ἐρεῖν, ἀλλ᾿ οὖν 

ἔχει γέ πον ὡς λέγω... Ἐξυνέφη. Δέγω δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα, 
βουλόμενος δόξαι σοὶ ὅπερ ἐμοί. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται οὐ 
μόνον αὐτὸ τὸ μέγεθος οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ 
σμικρὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε 
προσδέχεσθαι τὸ σμιπρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν ὑπερέχεσϑαι, ἀλλὰ 
δυοῖν τὸ ἕτερον, ἢ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν, ὅταν αὐτῷ 
προσίῃ τὸ ἐναντίον, τὸ σμικρόν, ἢ προσελϑόντος ἐκείνου 
ἀπολωλέναι" ὑπομένον δὲ καὶ δεξάμενον τὴν σμικρότητα 
οὐκ ἐθέλειν εἶναι ἕτερον ἢ ὅπερ ἣν" ὥσπερ ἐγὼ δεξάμενος 
καὶ ὑπομείνας τὴν σμικρότητα, καὶ ἔτει ὧν ὅσπερ εἰμί, 
οὗτος ὁ αὐτὸς σμικρός tui: ἐκεῖνο δὲ. οὐ τετόλμηκε μέγα 
ὃν σμικρὸν εἶναι". αἷς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ σμικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν 
οὐκ ἐθέλει ποτὲ μέγα γίγνεσθαι οὐδὲ εἶναι, οὐδὲ ἄλλο 
οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι ὃν ὅπερ ἦν ἅμα τοὐναντίον γίγνε- 

"A 

σϑαί τε καὶ εἶναι, ἀλλ᾽ ἤτοι | ἀπέρχεται ἢ ἀπόλλυνται ἐν 
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- L *. [cd τούτῳ τῷ παϑήματι. Παντάπασιν, ἔφη ὁ Κέβης, οὕτω 
φαίνεταί μοι. 

LK. Καί τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας — ὅστις ,᾽.". 
T 

4. 

δ᾽ jv, ov σαφῶς μέμνημαι — Πρὸς ϑεῶν, οὐκ ἐν τοῖς LLLA 2,24 

πρόσϑεν ἡμῖν λόγοις αὐτὸ τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγομένων 
ὡμολογεῖτο, ἐκ τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖξον γίγνεσθαι καὶ ἐκ 
τοῦ μείξονος τὸ ἔλαττον, καὶ ἀτεχνῶς αὕτη εἶναι ἡ γένεσις 
τοῖς ἐναντίοις, ἐκ τῶν ἐναντίων ; νῦν δέ μοι δοκεῖ λἐέγε- 
σϑαι, ὅτι τοῦτο οὐκ ἄν ποτε γένοιτος Καὶ 0 Σωκράτης 
παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν καὶ ἀκούσας, ᾿Ανδρικῶς, ἔφη, 

ἀπεμνημόνευκας, οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ διαφέρον τοῦ τε 
νῦν λεγομένου καὶ τοῦ τότε. τότε μὲν γὰρ ἐλέγετο ἐκ τοῦ 
ἐναντίου πράγματος τὸ ἐναντίον πρᾶγμα γίγνεσθαι, νῦν 
δὲ ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον ἑαυτῷ ἐναντίον οὐκ ἄν ποτε 
γένοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν οὔτε τὸ ἐν τῇ φύσει. τότε μὲν 
γάρ, ὦ φίλε, περὶ τῶν ἐχόντων τὰ ἐναντία ἐλέγομεν, 
ἐπονομάξοντες αὐτὰ τῇ ἐκείνων ἐπωνυμίᾳ, νῦν δὲ περὶ 
ἐκείνων αὐτῶν ὧν ἐνόντων ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν τὰ óvo- 
petóusva: αὐτὰ δ᾽ ἐκεῖνα οὐκ ἄν ποτέ φαμεν ἐθελῆσαι 

720. γένεσιν ἀλλήλων δέξασϑαι. Καὶ ἅμα βλέψας εἰς τὸν Κέ- 

βητα εἶπεν, άρα μή που, ἔφη, ὦ Κέβης, καὶ σέ τι τού- 
τωὐ ἐτάραξεν ὧν ὅδε εἶπεν; Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη ὁ Κέβης, 
οὕτως ἔγω" καίτοι οὔτι λέγω ὡς οὐ πολλά us ταράττει. 
Ἐυνωμολογήκαμεν ἄρα, 7 δ᾽ 0g, ἁπλῶς τοῦτο, μηδέποτε 
ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον ἔσεσϑαι. Παντάπασιν, ἔφη. 

LIE. Ἔτι δή μοι καὶ τόδε σχέψαι, ἔφη, εἰ ἄρα ξυν- 
ομολογήσεις. ϑερμόν τι καλεῖς καὶ ψυχρόν; Ἔγωγε. '4Q' 

ὅπερ χιόνα καὶ πῦρ; Ma 40 οὐκ ἔγωγε. 'AMV ἕτερόν τι 
πυρὸς τὸ θερμὸν καὶ ἕτερόν τι χιόνος τὸ ψυχρόν ; Ναί. 
᾿Αλλὰ τόδε γ᾽ οἶμαι δοκεῖ σοι, οὐδέποτε χιόνα γ᾽ οὖσαν, 

og. 77.0. 

δεξαμένην τὸ θερμόν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐλέγομεν, c. L 
ἔτι ἔσεσϑαι ὅπερ ἦν, χιόνα καὶ ϑερμόν, ἀλλὰ προσιόντος 

“ - - € , 9 ν Ἢ 2 - , 
τοῦ ϑερμοῦ 7 ὑπεχχωρήσειν αὐτῷ ἢ ἀπολεῖσϑαι. Πανυ ys. 
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Καὶ τὸ πῦρ γε αὖ προσιόντος τοῦ ψυχροῦ αὐτῷ ἢ ὑπεξ- 
ἐέναι ἢ ἀπολεῖσθαι, οὐ μέντοι ποτὲ τολμήσειν δεξάμενον 
τὴν ψυχρότητα Eri εἶναι ὅπερ ἦν, σῦρ καὶ ψυχρόν. ᾿Δ4ληϑῆ, 

7ty-^-I. “εν»»ἔφη ; λέγεις. Ἔσειν ἄρ᾽, ἦ δ᾽ ὅς, περὶ ἔνια τῶν τοιούτων, 7t. 

"T 7 727. ὥστε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἀξιοῦσϑαι τοῦ ἑαυτοῦ ὀνό- 
' gatos εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀλλὰ xol ἄλλο "y ὃ ἔστι μὲν 
οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ τὴν ἐκείνου. μορφὴν ἀεὶ ὅτανπερ di 
ἔτι δ᾽ ἐν τοῖσδε ἴσως ἔσται σαφέστερον 0 λέγω. τὸ γὰρ 
περιττὸν ἀεί που δεῖ τούτου τοῦ ὀνόματος τυγχάνειν, 
ὕπερ νῦν λέγομεν. ἢ οὔ; Πάνυ γε. ρα μένον τῶν Ov- 
των, τοῦτο γὰρ ἐρωτῶ, ἢ καὶ ἄλλο τι, ὃ ἔστι μὲν οὐχ 
ὅπερ τὸ | περιτεόν, ὅμως δὲ δεῖ αὐτὸ μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ 

. ὀνόματος καὶ τοῦτο καλεῖν ἀεί, διὰ τὸ οὕτω πεφυκέναι 
ὥστε τοῦ περιττοῦ μηδέποτε ἀπολείπεσθαι; λέγω δὲ αὐτὸ 
εἶναι οἷον καὶ ἡ τριὰς πέπονθε καὶ ἄλλα πολλά. σκόπει 

δὲ περὶ τῆς τριάδος ρα οὐ δοκεῖ σοι τῷ τὸ αὐτῆς ὀνό- 
ματι ἀεὶ προσαγορευτέα εἶναι καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος 

It-énie- fri οὗπερ τῆς τριάδος; ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω πως πέφυκε καὶ 

peru D e: $5.) τριὰς καὶ ἡ ,πεμπτὰς καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριϑμοῦ ἅπας form. 
7140. ὥστε οὐκ ὧν ὅπερ τὸ περιετον. ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐστὶ λα | 

περιττός. καὶ αὖ τὰ δύο καὶ tà τέτταρα καὶ ἅπας ὁ ἕτε- 
φος «v σείχος τοῦ ἀριθμοῦ οὐκ ὧν ὅπερ τὸ ἄρτιον, ὕμως 
ἕκαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐστιν ἀεί. ξυγχωρεῖς ἢ οὔ; Πῶς 
γὰρ οὔκ; ἔφη. Ὃ τοίνυν, ἔφη, βούλομαι δηλῶσαι, ἄϑρει. /22. 
ἔστι δὲ τόδε, ὅτι φαίνεται οὐ μόνον ἐκεῖνα τὰ ἐναντία 
ἄλληλα οὐ δεχόμενα, ἀλλὰ καὶ ὅσα οὐκ ὄντα ἀλλήλοις 
ἐναντία ἔχει ἀεὶ τἀναντία, οὐδὲ ταῦτα ἔοικε δεχομένοις 

ἐκείνην τὴν ἰδέαν ἢ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ ἐναντία ἢ, 
ἀλλ᾽ ἐπιούσης αὐτῆς ἤτοι ἀπολλύμενα ἢ ὑπεχχωροῦντα. 
ἢ οὐ φήσομεν τὰ τρία καὶ ἀπολεῖσϑαι πρότερον καὶ ἄλλο 
ὁτιοῦν πείσεσϑαι, πρὶν ὑπομεῖναι ἔτι τρία ὄντα ἄρτια 
γενέσθαι; Πάνυ μὲν ovv, ἔφη ὁ Κέβης. Οὐδὲ μήν, ἡ 
δ᾽ ὅς, ἐναντίον γέ ἐστι δυὰς τριάδι. Οὐ γὰρ οὖν. Οὐκ 

τ dics v δ. 
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ἄρα μόνον τὰ εἴδη τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπιόντα ἄλ- 
ληλα, ἀλλὰ καὶ ἄλλ᾽ ἄττα τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπι- 
ὄντα. ᾿Αληϑέστατα, ἔφη ; λέγεις. 

Ε(11Ὶ. Βούλει οὖν, ἡ 9 ὅς, ἐὰν οἷοί τε ὦμεν, ópr- 
σώμεϑα ὁποῖα ταῦτ᾽ ἐστίν; Πάνυ ys. 'AQ οὖν, ἔφη ; 
ὦ Κέβης, τάδε εἴη ἄν, ἃ O τι ἂν κατάσχῃ, μὴ μόνον 
ἐναγκάξει τὴν αὐτοῦ ἰδέαν αὐτὸ ἴσχειν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίου M. σιν᾽τοῦ «2.» 

,13 ἀεί (εἰ τιψορ ; Πῶς λέγεις ; ; “Ὥσπερ ἄρτι ἐλέγομεν. οἶσϑα γὰς yàg ̂^^ enn ede. 

δήπου ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν τριῶν ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγκη αὖ- 
τοῖς οὐ μόνον τρισὶν εἶναι ἀλλὰ καὶ περιττοῖς. Πάνν 
γε. Ἐπὶ τὸ τοιοῦτον δή, φαμέν, ἡ ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ ' 
τῇ μορφῇ, 7 ἂν τοῦτο ἀπεργάξηται, οὐδέποτ᾽ dv ἔλθοι. 
Ov ydg. Ἐῤργάξετο δέ γε ἡ περιττή; Ναί. Ἐναντία δὲ 
ταύτῃ ἡ τοῦ ἀρτίου; Ναί. Ἐπὶ τὰ τρία ἄρα ἡ τοῦ ἀρ- 
τίου ἰδέα οὐδέποτε ἥξει. Οὐ δῆτα. "Apotga δὴ ro? 
ἀρτίον τὰ τρία. "Apoiga. "vdgtiog XQ ἡ τριάς. Ναί. 
Ὃ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασθαι, ποῖα οὐκ ἐναντία τινὶ ovrog 25, £. 

ὕμως οὐ δέχεται αὐτὸ τὸ ἐναντίον, οἷον νῦν ἡ τριὰς τῷ 

ἀρτίῳ οὐκ οὖσα ἐναντία οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὸ δέχεται, 

τὸ γὰρ ἐναντίον ἀεὶ αὐτῷ ἐπιφέρει, καὶ ἡ δυὰς τῷ πε- 
ριττῷ καὶ τὸ πῦρ τῷ ψυχρῷ καὶ ἄλλα πάμπολλα -- ἀλλ᾽ 
ὕρα δὴ εἰ οὕτως ὁρίξει, μὴ μόνον τὸ ἐναντίον τὸ ἐναν- 
τίον uj) δέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι ἐναν- 
τίον ἐκείνῳ ἐφ᾽ ὅ τι ἂν αὐτὸ ἴῃ, αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον τὴν 

“24.τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότητα μηδέποτε δέξασϑαι. πάλιν 
δὲ ἀναμιμνήσκου QU γὰρ χεῖρον πολλώκις ἀκούειν. τὰ 3,.2.2. v.p. 
πέντε τὴν τοῦ ἀρτίον οὐ δέξεται, οὐδὲ τὰ δέκα τὴν zoo ̂ 52 

περιττοῦ, τὸ διπλάσιον. τοῦτο μὲν ovv xol αὐτὸ ἄλλῳ 
ἐναντίον, ὕμως δὲ τὴν τοῦ περιττοῦ οὐ δέξεται οὐδὲ δὴ 
τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ τάλλα τὰ τοιαῦτα, τὸ ἥμισυ, τὴν τοῦ 
ὅλον, καὶ τριτημόριον αὖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἴπερ 

Ins, τὲ καὶ ξυνδοκεῖ σοι οὕτως. Πάνν σφόδρα καὶ Evs- 
δοκεῖ, ἔφη, καὶ ἕπομαι. 
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LIV. Πάλιν δή μοι, ἔφη, ἐξ ἀρχῆς λέγε. καὶ μή 
μοι ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, ἀλλὰ μιμούμενος ἐμέ. λέγω 
δὲ παρ᾽ ἣν τὸ πρῶτον ἔλεγον ἀπόκρισιν, τὴν ἀσφαλῆ 
ἐκείνην, ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ἄλλην ὁρῶν ἀσφάλειαν. 
εἰ γὰρ ἔροιό με, à ἂν τί ἐν τῷ σώματι ἐγγένηται, θερμὸν 
ἔσται, οὐ τὴν ἀσφαλῆ σοε ἐρῶ ἀπόκρισιν ἐκείνην τὴν 
ἀμαϑῆ, ὅτι ᾧ ἂν θερμότης, ἀλλὰ κομψοτέραν ἐκ τῶν 
νῦν, ὅτι ᾧ ἂν πῦρ᾽ οὐδὲ dv Lon, à ἂν σώμαει τί ἐγγέ- 
νηται, νοσήσει, οὐκ ἐρῶ ὅτι ᾧ ὧν νόσος, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν πυ- 
ρετός" οὐδ᾽ d ἂν ἀριθμῷ τί ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται, 
οὐκ ἐρῶ ᾧ ἂν περιττότης, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν μονάς, καὶ τἄλλα 
οὕτως. ἀλλ ὅρα εἰ ἤδη ἱκανῶς οἶσθ᾽ δ τι βούλομαι. 
᾿“λλὰ πάνυ ἱκανῶς, ἔφη. ᾿Αποκρίνου δή, ἡ δ᾽ ὅς, ᾧ ἂν "25. 
τί ἐγγένηται σώματι,. ξῶν ἔσται; Ὧι dy ψυχή, ἔφη. Οὐκ- 
οὖν ἀεὶ τοῦτο οὕτως ἔχει; Πῶς γὰρ οὐχί; ἡ δ᾽ ὅς. Ἢ 
ψυχὴ ἄρα ὅ τι ἂν αὐτὴ κατάσγῃ, ἀεὶ ἥκει ἐπ᾽ ἐκεῖνο φέ- 
ρουσα ζωήν; “κει μέντοι, ἔφη. Πότερον δ᾽ ἔστι τι ξωῇ 
ἐναντίον ἢ οὐδέν; Ἔστιν, ἔφη. Τί; Θάνατος. Οὐκοῦν 

ἡ ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ οὐ μή ποτε δέ- 
ξηται, ὡς ἐκ τῶν πρόσϑεν ὡμολόγηται; Καὶ μάλα σφόδρα, 
ἔφη ὁ Κέβης. 

LV. Τί οὖν; τὸ μὴ δεχόμενον τὴν τοῦ ἀρτίου ἐδέαν 
τί νῦν δὴ ὠνομάξομεν; ᾿ἀνάρτιον, ἔφη. Τὸ δὲ δίκαιον 
μὴ δεχόμενον καὶ ὃ ἂν μουσικὸν μὴ δέχηται; "ἄμουσον, 
ἔφη, τὸ δὲ ἄδικον. Εἶεν" ὃ δ᾽ ἂν ϑάνατον μὴ δέχηται, 
τί καλοῦμεν; AOdvarov, ἔφη. Οὐκοῦν ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται 
ϑάνατον; OU. ᾿Αϑάνατον ἄρα ἡ ψυχή; ᾿Αϑάνατον. Εἶεν, ),26 
ἔφη" τοῦτο μὲν δὴ ἀποδεδεῖχϑαι φῶμεν; ἢ πῶς δοκεῖ: 
Καὶ μάλα γε ἱκανῶς, ὦ Σώκρατες. Τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ 
Κέβης; εἰ τῷ ἀναρτίῳ ἀναγκαῖον ἦν ἀνωλέϑρῳ εἶναι, 
| ἄλλο τι τὰ τρία ἢ ἀνώλεδρα ἂν ἦν; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκ- 
οὖν εἰ καὶ τὸ ἄϑερμον ἀναγκαῖον ἦν ἀνώλεθρον εἶναι, 

ὁπότε τις ἐπὶ χιόνα θερμὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξήει dv ἡ χιὼν 
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οὖσα σαῖς καὶ Krgxrog; o) γὰρ dv ἀπώλετό γε, οὐδ᾽ «v 

ὑπομένουσα ἐδέξατ᾽ ἂν τὴν θερμότητα. ᾿Δ4ληϑῆ, ἔφη, 
λέγεις. Ὡσαύτως, οἶμαι, κἂν εἰ τὸ ἄψυκτον ἀνώλεθρον 
ἦν, ὁπότε ἐπὶ τὸ πῦρ ψυχρόν τι ἐπήει, οὕποτ᾽ ἂν ἀπε- 
σβέννυτο οὐδ᾽ ἀπώλλυτο, ἀλλὰ σῶν ἂν ἀπελϑὺν ᾧχετο. 
᾿᾿νάγκη, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ὧδε, ἔφη, ἀνάγκη περὶ τοῦ 
ἀϑανάτον εἰπεῖν; εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον καὶ ἀνώλεϑρόν ἐστιν, 
ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν ϑάνατος ἐπ᾽ αὐτὴν ἴῃ, ἀπόλλυσθαι: 
ϑάνατον μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν προειρημένων οὐ δέξεται οὐδ᾽ 
ἔσεαι τεϑνηκυῖα, ὥσπερ τὰ τρία οὐχ ἔσται, ἔφαμεν, ἄρ- 
τιον, οὐδέ y αὖ τὸ περιττόν, οὐδὲ δὴ τὸ πῦφ ψυχρόν, 

/27 οὐδέ γε ἡ ἐν τῷ πυρὶ ϑερμότης. ἀλλὰ τί κωλύει, φαίη 
&v τις, ἄρτιον μὲν τὸ περιττὸν μὴ γίγνεσθαι ἐπιόντος τοῦ 
ἀρτίου, ὥσπερ ὡμολόγηται, ἀπολομένου δὲ αὐτοῦ ἀντ᾽ 
ἐκείνου ἄρτιον γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοι- 
pev διαμάχεσθαι ὅτι οὐκ ἀπόλλυται τὸ γὰρ ἀνάρτιον 
οὐκ ἀνώλεθρόν ἐστιν" ἐπεὶ εἰ τοῦτο ἀμολόγητο ἡμῖν, δᾳ- 
δίως ἂν διεμαχόμεθα ὅτι ἐπελθόντος τοῦ ἀρτίου τὸ πε- 
οιττὸν καὶ τὰ τρία οἴχεται ἀπιόντα " καὶ περὶ πυρὸς καὶ 
θερμοῦ καὶ τῶν ἄλλων οὕτως à» διεμαχόμεθα. ἢ οὔ; 
Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀθανάτον, εἰ 
μὲν ἡμῖν ὁμολογεῖται καὶ ἀνώλεθρον εἶναι, ψυχὴ ὧν εἴη 
πρὸς τῷ ἀϑάνατος εἶναι καὶ ἀνώλεθρος " εἰ δὲ μή, ἄλλου 
Qv δέοι λόγου. ᾿Α41λ᾽ οὐδὲν δεῖ, ἔφη, τούτου γε ἕνεκα". 
σχολῇ γὰφ ἄν τι ἄλλο φϑορὰν μὴ δέχοιτο, εἶ γε τὸ ἀϑά- 
νατον αἀἴδιον ὃν φϑορὰν δέξεται. 

/43. ἘΘφΨΙ. Ὁ δὲέ γε 956g, οἶμαι, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ 
αὐτὸ τὸ τῆς [ong εἶδος καὶ εἴ τι ἄλλο ἀϑάνατόν ἔστι, 
παρὰ πάντων ἂν ὁμολογηθείη μηδέποτε ἀπόλλυσθαι. Παρὰ 
πάντων μέντοι νὴ Δία, ἔφη, ἀνθρώπων vs καὶ Eri μᾶλ- 
λον, ὡς ἐγῷμαι, παρὰ θεῶν. Ὁπότε δὴ τὸ ἀθάνατον 
καὶ ἀδιάφϑορόν ἐστιν, ἄλλο τι ψυχή, εἰ ἀϑάνατος τυγ- 
χάνει οὖσα, καὶ ἀνώλεθρος ἂν εἴη; Πολλὴ ἀνάγκη. 'Emi- 

am 
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ὄντος ἄρα θανάτου ἐπὶ τὸν ἄνϑρωπον τὸ μὲν θνητόν, 
ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ ἀποθνήσκει, τὸ δ᾽ ἀθάνατον σῶν καὶ 
ἀδιάφϑορον οἴχεται ἀπιόν, ὑπεκχωρῆσαν τῷ ϑανάτῳ. 
Φαίνεται. Παντὸς μᾶλλον ἄρα, ἔφη, ὦ Κέβης, ψυχὴ 
ἀϑάνατον καὶ | ἐνώλεθρον, καὶ τῷ ὄντι ἔσονται ἡμῶν αἱ 
ψυχαὶ ἐν Διδουι Οὔκουν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἔχω 

Bore pee )ε. παρὰ ταῦτα ἄλλο τι λέγειν οὐδέ πῃ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. 

t52. ἀλλ᾽ εἰ δή τι Σιμμίας ὅδε ἢ τις ἄλλος ἔχει λέγειν, εὖ ἔχει 
μὴ κατασιγῆσαι" ὡς οὐκ οἶδα εἰς ὄντινά τις ἄλλον καιρὸν 
ἀναβάλλοιτο ἢ τὸν νῦν παρόντα, περὶ τῶν τοιούτων βου- 
λόμενος ἤ τι εἰπεῖν 7] ἀκοῦσαι. ᾿Αλλὰ μήν, 7 δ᾽ ὃς ὁ Σιμ- 419. 
μέας, οὐδ᾽ αὐτὸς ἔχω ἔτι ὅπῃ ἀπιστῶ Ex γε τῶν λεγομέ- 
vov: ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ λόγοι εἰσί, καὶ 
τὴν ἀνθρωπίνην ἀσϑένειαν ἀτιμάζων, ἀναγκάζομαι ὠπι- 
στίαν ἔτι ἔχειν παρ᾽ ἐμαυτῷ περὶ τῶν εἰρημένων. Οὐ μό- 
vov γ᾽, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Σωκράτης, ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ 
λέγεις, καὶ τὰς ὑποθέσεις τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν 
εἰσίν, ὅμως ἐπισκεπτέαι σαφέστερον" καὶ ἐὰν αὐτὰρ ἱκα- 
νῶς διέλητε, αἷς ἐγῷμαι, ἀκολουθήσετε τῷ λόγῳ, xad ὅσον 
δυνατὸν μάλιστ᾽ ἀνθρώπῳ ἐπακολουθῆσαι" κἂν τοῦτο αὐτὸ 
σαφὲς γένηται, οὐδὲν ξητήσετε περαιτέρω. ᾿Αληθῆ, ἔφη, 
λέγεις. 

LVIL ᾿Αλλὰ τόδε y, ἔφη, ὦ ἄνδρες, δίκαιον δια- 
ψοηϑῆναι, ὅτι, εἴπερ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, ἐπιμελείας δὴ 
δεῖται οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτον μόνον, ἐν à) καλοῦμεν 

tele oven πὸ £jv, ἀλλ ὑπὲρ τοῦ παντός, καὶ ὁ κίνδυνος νῦν δὴ 
WM αὶ δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι, εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσει. εἰ μὲν /30. 

e 7,},.«22.2 γὰρ ἦν ὃ θάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλλαγή, ἕρμαιον ἂν ἦν 
τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι τοῦ τε σώματος ἅμα ἀπηλλάχθαι 
καὶ τῆς αὐτῶν κακίας μετὰ τῆς ψυχῆς νῦν δὲ ἐπειδὴ 

! ἀθάνατος φαίνεται οὖσα, οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῇ ἄλλη ἀπο- 
φυγὴ κακῶν οὐδὲ σωτηρία πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην τε καὶ 
φρονιμωτάτην γενέσθαι. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχουσα εἰς “Αιδου 
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ἡ ψυχὴ ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας v& καὶ τροφῆς, ἃ δὴ ͵ 
καὶ μέγιστα λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα 
εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς ἐκεῖσε πορείας. λέγεται δὲ οὕτως, ὡς Pied X; 

ἄρα τελευτήσαντα ἕκαστον ὁ ἑκάστου δαίμων, ὅσπερ ξῶντα pir 377, 
εἰλήχει, οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή τινα τόπον, ol δεῖ 75..75 154- 75 
τοὺς ξυλλεγέντας διαδικασαμένους εἰς “Διδου πορεύεσθαι ζιβε cnedn, 

-μετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου ᾧ δὴ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε, 7" mius 
ἐκεῖσε πορεῦσαι. τυχόντας δ᾽ ἐκεῖ ὧν δεῖ ευχεῖν καὶ μεί- — 
ψαντας ὃν χρὴ χρόνον ἄλλος δεῦρο πάλιν ἡγεμὼν κομίζει 
ἐν πολλαῖς χρόνου καὶ μακραῖς περιόδοις. ἔστι δὲ ἄρα ἡ » 2 cit 

πορεία οὐχ ὡς ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει" | ἐκεῖνος μὲν γὰρ T £25. Zi 
ἁπλῆν οἷμόν φησιν εἰς “Αιδου φέρειν, ἡ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ οὔτε 
μία φαίνεταί μοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ὧν ἡγεμόνων ἔδει" οὐ 
γάρ πού τις d» διαμάρτοι οὐδαμόσε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. 
γῦν δὲ ἔοικε σχίσεις τε καὶ περιόδους πολλὰς ἔχειν" ἀπὸ 
"MEN us x ᾿ Jud "»εσεννίναννι,. 

τῶν ὁσίων τε καὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρόμενος λέγω .“λεεσίζει 
““λὴ μὲν οὖν κοσμία τὸ καὶ φρόνιμος ψυχὴ ἕπεταί τε καὶ dx 

οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα" ἡ δὲ ἐπυθυμητικῶς τοῦ σώματος»; pru. pore 7 
γε γἔχουσα, ὕπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν εἶπον, περὶ ἐκεῖνο πολὺν»»" “7 mee 

χρόνον ἐπτοημένη καὶ περὶ τὸν ὁρατὸν τόπον, πολλὰ ἀν- αὐτώ 
τιτείνασα καὶ πολλὰ παθοῦσα, βίᾳ καὶ μόγις ὑπὸ τοῦ 
προστεταγμένον δαίμονος οἴχεται ἀγομένη. ἀφικομένην δὲ »». “75. ov. 

ὕϑιπερ αἱ ἄλλαι, τὴν μὲν ἀκάϑαρτον καί τι πεποιηκυῖαν 
τοιοῦτον, ἢ φόνων ἀδίκων ἡμμένην ἢ ἄλλ᾽ ἄττα τοιαῦτα 
εἰργασμένην, ἃ τούτων ἀδελφά vs καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν 
ἔργα τυγχάνει ὄντα, ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τε καὶ ὑπεκ- 
τρέπεται καὶ οὔτε ξυνέμπορος οὔτε ἡγεμὼν ἐθέλει γίγνε- 
σθαι, αὐτὴ δὲ πλανᾶται ἐν πάσῃ ἐχομένη ἀπορίᾳ, ἕως 
ἂν δή τινερ χρόνοι γένωνται, ὧν ἐξελθόντων ὑπ᾽ ἀνάγκης 
φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ πρέπουσαν οἴκησιν. ἡ δὲ καθαρῶς 
τε καὶ μετρίως τὸν βίον διεξελθοῦσα, καὶ ξυνεμπόρων καὶ 

ἡγεμόνων θεῶν τυχοῦσα, ᾧκησε τὸν αὐτῇ ἑκάστη τόπον 
432λ.προσήκοντα. εἰσὶ δὲ πολλοὶ καὶ ϑαυμαστοὶ τῆς γῆς τόποι, 

/0 9. e- wept- nd Δ. /. — P924 wer vy dm) AS uA rov "ci ψυνχὰσ 

τι Ζῇ s rix ovésv- 5“222,.υ p zs mA Y yoy fset9hv. dA στ 
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. καὶ αὐτὴ οὔτε ofx οὔτε ὅση δοξάξεται ὑπὸ τῶν περὶ γῆς 
εἰωϑότων λέγειν, αἷς ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι. 

LVE Καὶ ὁ Σιμμίας, Πῶς ταῦτα, ἔφη, λέγεις, 
ὦ Σώκρατες; περὶ γάρ τοι τῆς γῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ 

ἀκήκοα, οὐ μέντοι ταῦτα ἃ σὲ πείθει. ἡδέως ἂν οὖν 
Aon op A. σν ἀκούσαιμι. ᾿Αλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία, οὐχ ἡ Γλαύκου buco τέχνη faa 

j 72. Ced c T. T po. δοκεῖ εἶναι διηγήσασθαι & Y écrív: αἷς μέντοι 
Mya nfi ΤᾺ ̓ἀληϑῆ, χαλεπώτερόν μοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν Γλαύκου 

τέχνην, καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσως οὐδ᾽ dv οἷός τε εἴην, ἅμα 
δέ, εἰ καὶ ἠπιστάμην, ὁ βίος μοι δοκεῖ ὁ ἐμός, ὦ Σιμμία, 
τῷ μήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖν. τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς 
γῆς, οἷαν πέπεισμαι εἶναι, καὶ τοὺς τόπους αὐτῆς οὐδέν 
μὲ κωλύει λέγειν. "AM', ἔφη ὁ ὁ Σιμμίας , καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. 

(fem ξεν. Πέπεισμαι τοίνυν, ἡ 9 ὅς, ἐγὼ ὡς πρῶτον μέν, εἰ 

^n ἔστιν ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς οὖσα, μηδὲν αὐτῇ 

Ce. )ef. δβοοήδεῖν μήτε ἀέρος πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν | μήτε ἄλλης ἀνάγκης 

PIE; μηδεμιᾶς τοιαύτης, ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν 
15 opi. ad A. t. ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ ἑαυτῷ πάντῃ καὶ τῆς γῆς 

αὐτῆς τὴν ἐσοῤῥοπίαν" ἐσόῤῥοπαν γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς 
! ἐν μέσῳ τεϑὲν οὐχ ἔξει μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον οὐδαμόσε κλε- 
. ϑῆναι, ὁμοίως δ᾽ ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ. πρῶτον μέν, 9 δ᾽ 0.35. | 
ὅς, τοῦτο πέπεισμαι. Καὶ ὀρθῶς ys, ἔφη ὁ Σιμμίας. 

Ἔτι τοίνυν, ἔφη, πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν 
γν4 σηδιύσηε ὑτοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικιρῷ τινὶ 
ee Vds vidis μορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους, περὶ 

Pileniex. 254. e. τὴν ϑάλαγρταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλλοθι πολλοὺς ἐν 

πολλοῖς τοιούτοις τόποις οἰκεῖν. εἶναι γὰρ πανταχῇ περὶ 

τὴν γὴν πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ τὰ 

Je (ett: p ἐμεγέϑη, εἰς ἃ ξυνεῤῥνηχέναι, τό τε ὕδωρ καὶ τὴν ὁμίχλην 
a4 895 Χ,,..7954: χαὶ τὸν ἀέρα ν δὲ τὴν γῆν καθαρὰν ἐν καϑαρῷ 

κεῖσθαι τῷ ον πω de dem ἐσεὶ τὰ ἄστρα, ὃν δὴ αἰθέρα 

ὀνομάζειν τοὺς πολλοὺς τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα εἰωθότων 
λέγειν" οὗ δὴ ὑποστάθμην ταῦτα εἶναι καὶ ξυῤῥεῖν ἀεὶ 

dpa 

T 
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,44.. εἰς và κοῖλα τῆς γῆς. ἡμᾶς οὖν οἰκοῦντας ἐν τοῖς κοίλοις 
αὐτῆς λεληϑέναι καὶ οἴεσθαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς οἰκεῖν. ὥσπερ 
ἂν εἴ τις ἐν μέσῳ τῷ πυϑμένι τοῦ πελάγους οἰκῶν οἴοιτό 

τε ἐπὶ τῆς θαλάττης οἰκεῖν καὶ διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τὸν 
ἥλιον καὶ τὰ ἄλλα ἄσερα τὴν θάλατταν ἡγοῖτο οὐρανὸν 
εἶναι, διὰ δὲ βραδυτῆτά τε καὶ ἀσθένειαν μηδεπώποτε ἐπὶ 
τὰ ἄκρα τῆς θαλάττης ἀφιγμένος μηδὲ ἑωρακὼς εἴη, ἐκδὺρ 
καὶ ἀνακύψας ἐκ τῆς θαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε τόπον, 
009 καϑαρώτερος καὶ καλλίων τυγχάνει ὧν τοῦ παρὰ σφίσι, 

μηδὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴη τοῦ ἑωρακότος. ταὐτὸν δὴ τοῦτο 
καὶ ἡμᾶς πεπονθέναι" οὐιοῦντας γὰρ ἕν τινι κοίλῳ τῆς 
γῆς οἴεσθαι ἐπάνω αὐτῆς οἰκεῖν, καὶ τὸν ἀέρα οὐρανὸν 
καλεῖν, αἷς διὰ τούτου οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἄστρα χωροῦντα. 
τὸ δὲ εἶναι ταὐτόν, ὑπ’ ἀσθενείας καὶ βραδυτῆτος οὐχ XM. iron 
οἵους τὲ εἶναι ἡμᾶς διεξελθεῖν ἐπ᾽ ἔσχατον τὸν ἀέρα" ἐπεί, Fd bre ie 
εἴ τις αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄκρα ἔλϑοι ἢ πτηνὸς γενόμενος ἀνάπτοιτο, 
κατιδεῖν ὧν ἀνακύψαντα, ὥσπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς ϑα- 
λάττης ἰχθύες ἀνακύπεοντες ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε, οὕτως ἄν 
τινα καὶ τὰ ἐκεῖ κατιδεῖν, καὶ εἰ ἡ φύσις ἱκανὴ εἴη avé- 
χεῦϑαι θεωροῦσα, γνῶναι ἂν ὅτι ἐκεῖνός ἐσειν 0 ἀληθῶς 

“5: οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθῶς φῶς καὶ ἡ | ὡς ἀληϑῶς γῆ. ἦδε 

μὲν γὰρ ἡ γῆ καὶ ol λέθοι καὶ ἅπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε 

διεφϑαρμένα ἐστὶ καὶ καταβεβρωμένα, ὥσπερ τὰ ἐν τῇ 
ϑαλάττῃ ὑπὸ τῆς ἀλμης" καὶ οὔτε φύεται οὐδὲν ἄξιον 
λόγου ἐν τῇ θαλάττῃ, οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν 

ἐστι, σήρωγγες δὲ καὶ ἄμμος καὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρ- 
βοροί εἰσιν, ὅπου ἂν καὶ γῆ y, καὶ πρὸς τὰ. παρ᾽ ἡμῖν 
κάλλη κρίνεσθαι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἄξια. ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν 

παρ᾽ ἡμῖν πολὺ ὧν ἔτι πλέον φανείη διαφέρειν. εἰ γὰρ 
δεῖ καὶ μῦϑον λέγειν καλόν, ἄξιον ἀκοῦσαι, ὦ Σιμμία, 
οἷα τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ ὄντα. ᾿Αλλὰ 
μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὦ Σώκρατες, ἡμεῖς γε τούτου τοῦ 
μύϑου ἡδέως ἂν ἀκούσαιμεν. 
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LEX. Λέγεται τοίνυν, ἔφη, c ἑταῖρε, πρῶτον μὲν ,24 
I. 7/1. em φεδεἶῖναι τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωϑεν ϑεῷτο, 

γι τ. f πῷσπερ αἱ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώμασι διει- 
σίν Τῇ - 
PH Wil ad ee 

T 344116 1 y 16. 

λημμένη ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι γρώματα ὥσπερ δείγματα, 
οἷς δὴ οἱ γραφεῖς καταχρῶνται. ἐκεῖ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν 
ix τοιούτων εἶναι, καὶ πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων καὶ κα- 
ϑαρωτέρων ἢ rovrov: τὴν μὲν γὰρ ἁλουργῆ εἶναι καὶ 
ϑαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοειδῆ, τὴν δὲ ὅση λευκὴ 
γύψου 7 χιόνος λενκοτέραν, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων χρωμάτων 
ξυγκειμένην ὡσαύτως, καὶ ἔτι πλειόνων καὶ καλλιόνων ἢ 
ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα αὖ- 
τῆς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔκπλεα ὄντα, χρώματός τι εἶδος 
παρέχεσϑαι στέλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων χρωμάτων ποικιλίᾳ, 
ὥστε ἕν τι αὐτῆς εἶδος ξυνεχὲς ποικίλον φαντάξεσϑαε. ἐν 
δὲ ταύτῃ οὔσῃ τοιαύτῃ ἀνὰ λόγον τὰ φνόμενα φύεσθαι, 
δένδρα τε καὶ ἄνϑη καὶ τοὺς καρπούρ᾽ καὶ αὖ τὰ ὄρη 
ὡσαύτως καὶ τοὺς λύϑους ἔχειν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον τήν 

τε λειότητα καὶ τὴν διαφάνειαν καὶ τὰ χρώματα καλλίω" 
ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε λιϑίδια εἶναι ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα 
μόρια, σάρδιά τε καὶ ἐάσπιδας καὶ σμαράγδους καὶ πάντα 

τὰ τοιαῦτα" ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὅ τι οὐ τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι 
τούτων καλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον τούτου εἶναι, ὅτι ἐκεῖνοι οἱ /37 
λίϑοι εἰσὶ καϑαροὶ καὶ οὐ κατεδηδεσμένοι οὐδὲ διεφϑαρ- 
μένοι ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἅλμης ὑπὸ τῶν 
δεῦρο ξυνεῤῥυηκότων, ἃ καὶ λίθοις καὶ γῇ καὶ τοῖς ἄλλοις 
ξώοις τε καὶ φυτοῖς αἴσχη ve καὶ νόσους παρέχει. τὴν δὲ 
γῆν αὐτὴν κεκοσμῆσθαι τούτοις τε ἅπασι καὶ fru χρυσῷ 
τε καὶ ἀργύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις αὖ roig | τοιούτοις. ἐκφανῆ 
γὰρ αὐτὰ πεφυκέναι, ὄντα πολλὰ πλήθει καὶ μεγάλα καὶ 
πανταχοῦ τῆς γῆς, ὥστε αὐτὴ» ἰδεῖν εἶναι θέαμα εὐδαι- 
μόνων θεατῶν. [dx δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς εἶναι ἄλλα τὸ πολλὰ 
καὶ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ οἰκοῦντας, τοὺς δὲ 

περὶ τὸν ἀέρα, ὥσπερ ἡμεῖς περὶ τὴν θάλατταν, τοὺς δὲ 
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ἐν νήεοις ἃς περιῤῥεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας" 
καὶ ἑνὶ λόγῳ, ὅπερ ἡμῖν τὸ ὕδωρ καὶ 5 ϑάλαττά ἐστι 
πρὸς τὴν ἡμετέραν χρείαν, τοῦτο ἐκεῖ τὸν ἀέρα, ὃ δὲ ἡμῖν 
ὁ ἀήρ, ἐκείνοις τὸν αἰθέρα. τὰς δὲ ὥρας αὐτοῖς κρᾶσιν 
ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι καὶ χρόνον τε 
£jv πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ ὀσφρήσει Te4y- fp ovo 
καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἡμῶν ἀφεστάναι τῇ αὐτῇ ἀπο- 
στάσει, ἧπερ ἀήρ τὸ ὕδατος ἀφέστηκε καὶ αἰθὴρ ἀέρος 
πρὸς καϑαρότητα. καὶ δὴ καὶ ϑεῶν [m τε καὶ ἱερὰ aU-GR e. nero 
τοῖς εἶναι, ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς θεοὺς εἶναι, καὶ φήμας "755. Y 9267 
τε καὶ μαντείας καὶ αἰσθήσεις τῶν ϑεῶν καὶ τοιαύτας ξυν- vit d φυνν»νίο 
οὐσίας γίγνεσθαι αὐτοῖς πρὸς αὐτούς καὶ τόν ys ἥλιον 
καὶ σελήνην καὶ ἄστρα ὁρᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν οἷα τυγχάνει 
ὄντα, καὶ τὴν ἄλλην εὐδαιμονίαν τούτων ἀκόλουθον εἶναι. 

LX. Καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γὴν οὕτω πεφυκέναι καὶ 
τα περὶ τὴν γῆν τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ τὰ ἔγκοιλα 
αὐτῆς κύκλῳ περὶ ὅλην πολλούς, τοὺς μὲν βαϑυτέρους καὶ 
ἀναπεπταμένους μᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, τοὺς δὲ 
βαϑυτέρους ὄντας τὸ γάσμα αὐτοὺς ἕλαττον ἔχειν τοῦ παρ᾽ 
ἡμῖν τόπου, ἔστι δ᾽ ovg καὶ βραχυτέρους τῷ βάϑει τοῦ 

/39 ἐνθάδε εἶναι καὶ πλατυτέρους. τούτους δὲ πάντας ὑπὸ Wacw Toren 

γῆν sig ἀλλήλους συντετρῆσϑαί vs πολλαχῇ, καὶ κατὰ στε- ἐΓ... 
νώτερα καὶ εὐρύτερα, καὶ διεξόδους ἔχειν, ἡ πολὺ μὲν 
ὕδωρ δεῖν ἐξ ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους ὥσπερ εἰς κρατῆρας, 
καὶ ἀενάων ποταμῶν ἀμήχανα μεγέθη ὑπὸ τὴν γῆν καὶ — 
ϑερμῶν ὑδάτων καὶ ψυχρῶν, πολὺ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς 
μεγάλους ποταμούς, πολλοὺς δὲ ὑγροῦ πηλοῦ καὶ καϑα- 
ρωτέφου καὶ βορβορωδεστέρου, ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ οἱ πρὸ 
τοῦ ῥύακος πηλοῦ ῥέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὁ δύαξ᾽ ὧν f oerte 
δὴ καὶ ἑκάστους τοὺς τόπους πληροῦσθαι, ὧν ἂν ἑκάστοις 
τύχῃ ἑκάστοτε vj περιῤῥοὴ γιγνομένη. ταῦτα δὲ πάντα 
κινεῖν ἄνω καὶ κάτω ὥσπερ αἰώραν τινὰ ἐνοῦσαν ἐν τῇ 
yj. ἔστε δὲ ἄρα αὕτη ἡ αἰώρα διὰ φύσιν τοιώνδε τινά. 
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ἕν τι τῶν γασμάτων τῆς γῆς ἄλλως tt μέγιστον τυγχάνει 
ὃν καὶ διαμπερὲς τετρημένον δι | ὕλης τῆς γῆς, τοῦτο ὅπερ 
"Ὅμηρος εἶπε, λέγων αὐτὸ 

τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάθϑιστον ὑπὸ z90vóg ἐστι βέρεθρον᾽ 
ὃ καὶ ἄλλοθι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν 
Τάρταρον κεκλήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χάσμα συῤῥέουσί 
τὸ πάντες οἱ ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν ἐκρέουσι" γί- 
γνονται δὲ ἕκαστοι τοιοῦτοι δι᾽ οἵας ἂν καὶ τῆς γῆς δέω- 
σιν. ἡ δ᾽ αἰτία ἐσεὶ τοῦ ἐκρεῖν τὸ ἐντεῦθεν καὶ εἰσρεῖν 490. 
πάντα τὰ ῥεύματα, ὅτι πυϑμένα οὐκ ἔχει οὐδὲ βάσιν τὸ 
ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ καὶ κυμαίνει ἄνω καὶ κάτω, 
καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ πϑοὶ αὐτὸ ταὐτὸν ποιεῖ" 

fhaef. X. “““κξυνέπεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπ᾽ ἐκεῖνα τῆς γῆς 
484. 

E 

ὁρμήσῃ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ τάδε, καὶ ὥσπερ τῶν ἀνα- 
πνεόντων del ἐκπνεῖ τε καὶ ἀναπνεῖ δέον τὸ πνεῦμα, οὕτω 
καὶ ἐκεῖ ξυναιωρούμενον τῷ ὑγρῷ τὸ πνεῦμα δεινούς τινας 
ἀνέμους καὶ ἀμηχάνους παρέχεται καὶ εἰσιὸν καὶ ἐξιόν. 
ὅταν τε οὖν ὁρμῆσαν ὑποχωρήσῃ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τόπον 
zn δὴ κάτω καλούμενον, τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ δεύματα 
διὰ τῆς γῆς εἰσρεῖ τὸ καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥσπερ οἱ ἐπαν- 
τλοῦντερ ̓  ὅταν τε αὖ ἐκεῖθεν μὲν ἀπολίπῃ, δεῦρο δὲ ὁρ- 
μήσῃη, τὰ ἐνθάδε πληροῖ αὖϑις, τὰ δὲ πληρωϑθέντα δεῖ 
διὰ τῶν ὀχετῶν καὶ διὰ τῆς γῆς, καὶ sg τοὺς τόπους 

ἕκαστα ἀφικνούμενα, εἰς oUg ἑκάστους ὁδοποιεῖται, θα- 

λάττας τὲ καὶ λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ. 

ἐντεῦϑεν δὲ πάλιν δυόμενα κατὰ τῆς γῆς, τὰ μὲν μακρο- 741. 
τέρους τόπους περιελθόντα καὶ πλείους, τὰ δὲ ἐλάττους 

καὶ βραχυτέρους, πάλιν εἰς τὸν Τάρταρον ἐμβάλλει, τὰ 
μὲν πολὺ κατωτέρω ἢ ἐπηντλεῖτο, τὰ δὲ ὀλίγον" πάντα 
ὃὲ ὑποκάτω εἰσρεῖ τῆς ἐκροῆς. καὶ ἔνια μὲν καταντικρὺ 
ἡ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος. ἔστι δὰ 
Q παντάπασι κύκλῳ περιελθόντα, ἢ ἅπαξ 7] καὶ πλεονάκις 
περιελιχϑέντα περὶ τὴν γῆν ὥσπερ οἱ ὄφεις, εἰς τὸ δυνα- 
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τὸν κάτω καϑέντα πάλεν ἐμβάλλει. δυνατὸν δ᾽ ἐσεὶν bxo- ir. JA eot 
τέρωσε μέχρι τοῦ μέσου καϑιέναι, πέρα δ᾽ οὔ. üvovreg s ζσέ..4. 291. 
γὰρ ἀμφοτέροις τοῖς ῥεύμασι. τὸ ἑκατέρωθεν γίγνεται 

μέρος. 
LXE. Τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα πολλά τε καὶ μεγάλα 

καὶ παντοδαπὰ δεύματά ἐστι τυγχάνει δ᾽ ἄρα ὄντα ἐν 
τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ᾽ ἄττα ῥεύματα, ὧν τὸ μὲν μοὶ σέωξ, X. 
μέγιστον καὶ ἐξωτάτω δέον περὲ κύκλῳ ὁ καλούμενος Ἰῶκε- Καὶ 2.3 jue 

evóg ἔστε, τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναντίως δέων Ayí- »t f i. κα 
eov, ὃς δὲ ἐρήμων τε τόπων δεῖ ἄλλων καὶ δὴ wol ὑπόσνφ)᾽ xéxAw 4^ 
γῆν δέων εἰς | τὴν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν ᾿Αχερουσιάδα, οὗ 708. 4. 
αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται 
καί τινας εἱμαρμένους yoovovg μείνασαι, αἱ μὲν μαπροτέ- 
eovc, αἱ δὲ βραχυτέρους, πάλιν ἐκπέμπονται εἰς τὰς τῶν 

/42[Àov γενέσεις. τρίτος δὲ ποταμὸς τούτων κατὰ μέσον ἐκ- 
βάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆρ ἐκπίπτει εἰς τόπον μέγαν 
πυρὶ πολλῷ καιόμενον, καὶ λίμνην ποιεῖ μείξω τῆς παρ᾽ 
ἡμῖν ϑαλάττης, ξέουσαν ὕδατορ καὶ πηλοῦ ἐντεῦθεν δὲ 
χωρεῖ κύκλῳ ϑολερὸς καὶ πηλώδης, περιελιτεόμενος δὲ 
ἄλλοσέ τε ἀφικνεῖται καὶ παρ᾽ ἔσχατα τῆς ᾿Αχερουσιάδορ 
λίμνης, οὐ ξυμμιγνύμενος τῷ ὕδατι" περιελιχϑεὶς δὲ πολ- 
Aug ὑπὸ γῆς ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρτάρον. οὗτος εἔξτι κατωτέρω 
δ᾽ ἐσεὶν ὃν ἐπονομάξουσι Πυριφλεγέϑοντα, οὗ καὶ οἱ δύα- pites e$ T. 
xeg ἀποσπάσματα ἀναφυσῶσιν, ὅπῃ ἂν τύχωσι τῆς γῆς. τού- 
του δ᾽ αὖ καταντικρὺ ὁ τέταρτος ἐκπίπτει sig τόπον πρῶ- 
τον δεινόν τὸ καὶ ἄγριον, cg λέγεται, χρῶμα δὲ ἔχοντα 
ὅλον olov ὁ κυανός, ὃν δὴ ἐπονομάξουσι Σεύγιον, καὶ ated 
τὴν λίμνην, ἣν ποιεῖ ὁ ποταμὸς ἐμβάλλων, Στύγα. ὁ δ᾽ 
ἐμπεσὼν ἐνταῦϑα καὶ δεινὰς δυνάμεις λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, 

δὺς κατὰ τῆς γῆς, περιελεενόμδενος χωρεῖ ἐναντίως τῷ 
Πυριφλεγέθοντι καὶ ἀπαντᾷ ἐν τῇ ᾿Αχερουσιάδι λίμνῃ ἐξ 
ἐναντίας " καὶ οὐδὲ τὸ τούτου ὕδωρ οὐδενὶ μίγνυται, ἀλλα 
καὶ οὗτος κύκλῳ περιελθὼν ἐμβάλλει εἰς τὸν Τάρταρον 

Vb. 7-5. τῇ JT 
στῇ js 
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ἐναντίως τῷ Πυριφλεγέϑοντι" ὄνομα δὲ τούτῳ ἐστίν, ὡς 
oi ποιηταὶ λέγουσι, Κωκυτός. 

—-^" LXI Τούτων δὲ οὕτω πεφυχότων, ἐπειδὰν ἀφίκων- 475. 
ται οἱ τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον ol ὁ δαίμων ἕχαστον 

κομίξει, πρῶτον μὲν διεδικάσαντο οἵ τε καλῶς καὶ ὁσίως 
βιώσαντες καὶ οἱ μή. καὶ οἱ μὲν ἂν δόξωσι μέσως βεβιω- 
κέναι, πορευθέντες ἐπὶ τὸν ᾿ἀχέροντα, ἀναβάντες ἃ δη 
αὐτοῖς ὀχήματά ἐστιν, ἐπὶ τούτων ἀφικνοῦνται εἰς τὴν 
λίμνην, καὶ ἐκεῖ οὐκοῦσί τε καὶ καϑαιρόμενοι τῶν τε ἀδι- 

κημάτων διδόντες δίκας ἀπολύονται, εἴ τίς τι ἠδίκηκε, 
τῶν τε εὐεργεσιῶν τιμὰς φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος" 
οἱ δ᾽ ὧν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέϑη τῶν apag- 
τημάτων, ἢ ἱεροσυλίας πολλὰς καὶ μεγάλας ἢ φόνους ἀδί- 

xovg καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι, ἢ ἄλλα ὅσα 
τοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡ προσήκουσα μοῖρα 
δέπτει εἰς τὸν Τάρταρον, ὅϑεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν. οἱ δ᾽ /4^ 
ἂν ἰάσιμα μέν, μεγάλα δὲ δόξωσιν ἡμαρτηκέναι ἁμαρτή- | 
ματα, οἷον πρὸς πατέρα ἢ μητέρα ὑπ᾽ ὀργῆς βίαιόν vt 
πράξαντες, καὶ μεταμέλον | αὐτοῖς ἐὸν ἄλλον βίον βιῶσιν, 
ἢ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ τρόπῳ γένωνται, τού- | 
τους δὲ ἐμπεσεῖν μὲν εἰς τὸν Τάρταρον ἀνάγκη, ἐμπε- 
σόντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ γενομένους ἐκβάλλει! 

pole sisse κῦμα, τοὺς μὲν ἀνδροφόνους κατὰ τὸν Koxvróv, τοὺς 
P nma πατραλοίας xol. μητραλοίας κατὰ τὸν IIvoupAsyéQ ovra - 

ἐπειδὰν δὲ φερόμενοι γένωνται κατὰ τὴν λίμνην τὴν ᾿᾽ΑΆχε- 
φουσιάδα, ἐνταῦϑα βοῶσί τε καὶ καλοῦσιν, οἱ μὲν oUg 
ἀπέκτειναν, οἱ δὲ ovg ὕβρισαν, καλέσαντες δ᾽ ἱκετεύουσι 

καὶ δέονται ξᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν λίμνην καὶ δέξα- 
σϑαι, καὶ ἐὰν μὲν πείσωσιν, ἐκβαίνουσί τε καὶ λήγουσι 
ἐῶν κακῶν, εἰ δὲ μή, φέρονται αὖϑις εἰς τὸν Τάρταρον 
κἀκεῖθεν πάλιν εἰς τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦτα πάσχοντες 
οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν πείσωσιν οὕς ἠδίκησαν 
wjem γὰρ ἡ δίκη ὑπὸ τῶν δικαστῶν αὐτοῖς ἐτάχθη. οὗ 45. 
Q ef M. pacis) Ink I σὺ Ka d«6Typlo, dmrav καὶ det pov 
τῶν ἀνδϑώπων, 
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δὲ δὴ dv δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι y^ etn xcd 

οὗτοί εἰσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν τόπων τῶν ἐν τῇ yj ἕλευ- ρας jos 
ϑερούμενοί τε καὶ ἀπαλλαττόμενοι ὥσπερ δεσμωτηρίων aper v2 9 eA Lo 
ἄνω δὲ εἰς τὴν καϑαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι καὶ inei Pre. 227 
τῆς γῆς οὐκιξόμενοι. τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶρ, 4 £74.a- Vide 
καϑηράμενοι ἄνευ τε σωμάτων ξῶσι τὸ παράπαν εἰς τὸν". 7 ^-^- 
ἔπειτα γρόνον, καὶ εἰς οἰκήσεις ἔτε τούτων καλλίους ἀφι- 

κνοῦνται, ἃς οὔτε ῥάδιον δηλῶσαι οὔτε ὃ γρόνος ἱκανὸς 

ἐν τῷ παρόντι. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύθαμεν, 
ὦ Σιμμία, πᾶν ποιεῖν, ὥστε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ 
βίῳ μετασχεῖν" καλὸν γὰρ τὸ ἄθλον καὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. 

ΕἼΧΕΒΕ. Τὸ μὲν οὖν ταῦτα διωσχυρίσασϑαι οὕτως 
ἔχειν, ὡς ἐγὼ διελήλυϑα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρί" 
ὅτε μέντοι ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ ἀϑάνατόν γε ἡ ψυχὴ φαί- 
ψεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυ- 

νεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν" καλὸς γὰρ ὁ κίνδυνος, καὶ 
| χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ ἐπάδειν ἑαυτῷ, διὸ δὴ ἔγωγε xol 

“46. πάλαι μηκύνω τὸν μῦϑον. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα θαῤῥεῖν 
χρὴ περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ ἄνδρα, ὅστις ἐν τῷ βίῳ τὰς 
μὲν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα καὶ τοὺς κόσμους ua 6n 
εἴχσε χαίρειν, ὡς ἀλλοτρίους vs ὄντας καὶ πλέον ϑάτερον JA. DB: 
ἡγησάμενος ἀπεργάξεσθαι, τὰς δὲ περὶ τὸ μανϑάνειν ἐσπού- pesi ἐὸν 
δασέ τε καὶ κοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ τῷ 
αὑτῆς κόσμῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρίᾳ 
καὶ ἐλευθερίᾳ καὶ | ἀληϑείᾳ, οὕτω περιμένει τὴν εἰς “Αιδον 
πορείαν, Og πορευσόμενος ὅταν ἡ εἱμαρμένη καλῇ. ὑμεῖς 
μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης καὶ οἱ ἄλλοι, εἰσ- 

αὖϑις ἕν τινε χρόνῳ ἕκαστοι πορεύσεσθε" ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη 
καλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικός, ἡ εἱμαρμένη, καὶ σχεδόν 
τί μοι ὥρα τραπέσθαι πρὸς τὸ λουτρόν' δοκεῖ γὰρ δὴ 
βέλτιον εἶναι λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρμακον καὶ μὴ πράγ- 
ματα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν γεκρὸν Aovew. 
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LXIV. Ταῦτα δὴ sixóvrog αὐτοῦ ὁ Κρίτων, Elsv,/77 
m Hipp pass pn , ὦ Σώκρατες᾽ τί δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις ἢ περὶ 

τῶν παίδων 7) περὶ ἄλλου rov, O τι ἄν σοι ποιοῦντες ἡμεῖς 
ἐν χάριτι μάλιστα ποιοῖμεν; “ἅπερ ἀεὶ λέγω, ἔφη, ὦ Κρί- 
ὧν, οὐδὲν καινότερον: ὅτε ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι 

ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν χάριτι 
ποιήσετε ἄττ᾽ ὧν ποιῆτε, κἂν μὴ νῦν ὁμολογήσητε" ἐὼν 
δὲ ὑμῶν μὲν αὐτῶν ἀμελῆτε, καὶ μὴ θέλητε ὥσπερ κατ᾽ 
ἴχνη κατὰ τὰ νῦν τε εἰρημένα καὶ τὰ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν 
τρόνῳ fjv, οὐδ᾽ ἐὰν πολλὰ ὁμολογήσητε ἐν τῷ παρόντι 
καὶ σφόδρα, οὐδὲν πλέον ποιήσετε. Ταῦτα μὲν τοίνυν 
προθϑυμηϑησόμεθα, ἔφη, οὕτω ποιεῖν. ϑάπτωμεν δέ σε 
τίνα τρόπον; Ὅπως ἄν, ἔφη, βούλησϑε, ἐάνπερ ys λάβητέ 
μὲ καὶ μὴ ἐμφύγω ὑμᾶς. ΓΕελάσας δὲ ἅμα ἡσυχῇ καὶ πρὸς 

ἡμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν, Οὐ πείθω, ἔφη, ὦ ἄνδρες, Κρί- 
τῶνα, ὡς ἐγώ εἰμι οὗτος 0 Σωκράτης, 0 νυνὶ διαλεγόμενορ 
καὶ διατάττων ἕκαστον τῶν λεγομένων, ἀλλ᾽ οἴεταί μὲ 
ἐκεῖνον εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ 
δή, πῶς μὲ ϑάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 
ποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν 
παραμενῶ., ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή τινας 
εὐδαιμονίας, ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, παρα- 
μυϑούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγγυήσασθϑε 
οὖν us πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν ἐγγύην ἢ ἣν 
οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠγγυᾶτο. οὗτος μὲν γὰρ 7 μὴν 
παραμενεῖν" ὑμεῖς δὲ ἡ μὴν μὴ παραμενεῖν ἐγγυήσασϑε, 
ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων 
δῥἄον φέρῃ, καὶ μὴ ὁρῶν μου τὸ σῶμα ἢ καιόμενον ἢ 
κατορυττόμενον ἀγανακτῇ ὑπὲρ ἐμοῦ, ὡς δεινὰ πάσχοντος, 
μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, dg ἢ προτίϑεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει 
ἢ κατορύττει. εὖ γὰρ ἴσϑε, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριστε Κρίτων, 
τὸ μὴ καλῶς λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελὲς, 
ἀλλὰ καὶ κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαῤῥεῖν τε 

745, 

/49. 



116. IIAATSNOZ ΦΑΙΖΩΝ. 7 

χρὴ καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως, 
Ι ὅπως ἄν σοι φίλον ἢ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 

LXV. Tevr εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἴκημά Yo. ^fi IL, 
τι ὡς λουσόμενος, xxl ὁ Κρίτων εἴπετο αὐτῷ, ἡμᾶς δ᾽ e ad d 

ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς 
διαλεγόμενοε περὶ τῶν εἰρημένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ 
δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξιόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα 
εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διά- 
ἕεεν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα βίον. ἐπειδὴ δὲ ἑἐλούσατο καὶ 
ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ παιδία — δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς Joplin ervigema, Ple 

σμικροὶ ἤσαν , εἷς δὲ μέγας -- καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες 077^ de 310 
ἀφίκοντο, ἐκείναις ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος διαλεχϑείς τε poti ̂ d 

καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβούλετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ 
παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. xol . 
ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν" χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν 

,ῦ: ἔνδον. ἐλθὼν δ᾽ ἐκαθέξετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἄττα 
μετὰ ταῦτα διελέχϑη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης 
καὶ στὰς παρ᾽ αὐτόν, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσο- 
μαΐ ys σοῦ ὅπερ τῶν ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι χαλε- 
παίνουσι καὶ καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγέλλω 
πίνειν τὸ φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ᾽ 

ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ γρόνῳ γενναιότατον 
καὶ πραότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε δεῦρο 
ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἵδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ χαλε- 
παίφεις, γιγνώσκεις γὰρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκείνοις. νῦν 
οὖν, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, γαῖρέ τε καὶ πειρῶ 
Og δᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. Καὶ ἅμα δακρύσας μετα- 

"51. δσερεφόμενος ἀπήει. Καὶ ὁ Σωκράτης ἀναβλέψας πρὸς 
αὐτόν, Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. 
Καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, Ὡς ἀστεῖος, ἔφη, ὁ ἄνϑρωπος᾽ καὶ 
παρὰ πάντα μοι τὸν γρόνον προσήει καὶ διελέγετο ἐνίοτε 
καὶ ἦν ἀνδρῶν λῷστος, καὶ νῦν ὡς γενναίως μὲ ἀποδα- 
κρύει. ἀλλ᾽ ἄγε δή, ὦ Κρφίτων, πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ 
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ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ uj, τρι- 
φάτω ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ὁ Κρίτων, ᾿Αλλ οἶμαι, ἔφη, 
ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσι καὶ 

οὕπω δεδυκέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἶδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ 

πίνοντας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε 
καὶ πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν 
τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγου" ἕτι γὰρ ἐγχω- 
osi. Καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰκότως γ᾽, ἔφη, ὦ Κρίτων, ἐκεῖνοί 
τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ κερδανεῖν 

ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως οὐ ποιήσω" 
 κερσίκεγειν οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδανεῖν | ὀλίγον ὕστερον πιὼν ἄλλο γε 
^wf.524.€. ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλιχόμενος τοῦ ζῇν καὶ 
76s. eJ: ϑδημκβρειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. ἀλλ ἴϑι, ἔφη, πείθου 

ΡΣ pou μὴ ἄλλως ποίξι. γῶν». m. 

ddr dd LXVI. Kel ὁ Κρίτων ἀκούσας ἕνευσε τῷ παιδὶ πλη- 752. 

σίον ἑστῶτι. καὶ ὁ παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον δια- 
τρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρμακον, ἐν 
κύλικε φέροντα τετριμμένον. ἰδὼν δὲ 0 Σωκράτης τὸν 
ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπι- 
στήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα πε- 
euévot, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἔπειτα 

re gym οδῥκατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. Καὶ ἅμα orbe 
emer cad. gt “τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει. xol ὃς λαβὼν καὶ μάλα ἵλεως, 

εὖ ᾿Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ 
χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἀλλ᾽, ὥσπερ εἰώϑει, ταῦυ- 

py ips enit 79560» ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, 
9&, A43. περὶ τοῦδε τοῦ πόματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι; ἔξεστιν, 

ἢ οὔ; Τοσοῦτον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον oió- 
μεϑα μέτριον εἶναι πιεῖν. ανϑάνω, 7 δ᾽ 0g: ἀλλ᾽ εὔχε- ,52 
σϑαί γέ που τοῖς ϑεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν 
τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί 
τε καὶ γένοιτο ταύτῃ. Καὶ ἅμα εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος 
καὶ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ | 

| 
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τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν, νυν." eg. p 81 
ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε xol πεπωκότα, οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ M4. AA ἐμοῦγε 
ye βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ ἐχώρει τὰ δάκρυα, ὥστε ἐγκα- “τοῦ A καὶ ἀξ 

λυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν" οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, 
ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, olov ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερη- 
μένος εἴην. ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ 

I4 οἷός τ᾽ qv κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος 
δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, 
καὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυχησάμενος, κλαίων καὶ ἀγαναχτῶν 
οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε τῶν παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ ΡΣ 
Σωκράτους. ἐκεῖνος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ" ϑαυμάσιοι. dietus PL, 
ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτον ἕνεκα τὰς γυναῖκας dmé- 
πεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν᾽ καὶ γὰρ ἀκήκοα, 
ὅτε ἐν εὐφημία xor, τελευτᾷν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ 
καρτερεῖτεΞ. Καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἠσχύνθημέν vs καὶ ἐπέ- 
σχγομὲν τοῦ δακρύειν. ὁ δὲ περιελϑών, ἐπειδή οἱ βαρύνε- 
σϑαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίϑη ὕπτιος " οὕτω γὰρ ἐκέλευεν 
ὁ ἄνθρωπος. καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς 
τὸ φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ 
τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα ἤρετο, 
εἰ αἰσθάνοιτο" ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη. καὶ μετὰ τοῦτο αὖϑις | τὰς 
κνήμας καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό 
τε καὶ πήγνυτο. καὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν VASE y. p 25 

155, πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν 33,.»4».2»1;,.252 
σχεδόν τι αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκα- 4 n. Pocs 
λυψάμενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 
ἐφθέγξατο, Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Μσκληπιῷ ὀφείλομεν 

ἀλεκτρυόνα. ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. ᾿Αλλὰ ταῦτα, 
ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο λέγεις. Ταῦτα 
ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον 
διαλιπὼν ἐκινήϑη τε καὶ ὁ ἄνϑρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, ἌΝ 

καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν. ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε pes Adr rye 
τὸ στόμα τε καὶ τοὺς Ogqf'aAuOUS. /cuerrtnst Je enano I, CR he p Imt 
xs dpi 45. Vues e e. 39ς 

A. Dp ἕν adu a τιευναν dMovv «οἱ Tosuyéquet, ὅς ἄἀγνιόν τ τι 
d oe? ne? πράγματι évres. eg. Paetos. 3. : 

uii 

TO(- 
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LXVI "Hr ἡ τελευτή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἑταίρον 
od. "or κόπῃμιν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν 
τοι ὧν ἔνε. ̓ ἐπειράϑημεν ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου rov καὶ ài- 

X(LOTOTOU. 



OEATHZX 

PLATO II. 



TA ΤΟΎ AIAAOTOT ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

AHMOAOKOZ, ZOKPATHZ, OEATHX. 



EM. Ὦ Σώκρατες, ἐδεόμην ἄττα σοι ἰδιολογήσασϑαι, 

εἰ σχολή. κἂν ἢ ἀσχολία δὲ μὴ πάνυ τις μεγάλη, ὅμως 
ἐμοῦ ἕνεκεν ποίησαι σχολήν. 

ZQ. ᾿Αλλὰ καὶ ἄλλως τυγχάνω σχολάξων, καὶ δὴ σοῦ 
γε ἕνεκα καὶ πάνυ. ἀλλ᾽ εἴ τε βούλει λέγειν, ἔξεστιν. 

ΔΗ. Βούλει οὖν δεῦρο εἰς τὴν τοῦ Διὸς τοῦ ἐλευϑε- 
φίον Grodv ἐκποδὼν ἀἐποχωρήσωμεν; 

Z9. «Εἰ σοὶ δοκεῖ. 

4H. ἼἬωμεν δή, ὦ Σώκρατες. Πάντα τὰ φυτὰ κιν- 
δυνεύει τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν, καὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς φυό- 
μενα καὶ τὰ ξῶα, τά τε ἄλλα καὶ ἄνθρωπος. καὶ γὰρ ἐν 
τοῖς φυτοῖς δᾶστον ἡμῖν τοῦτο γίγνεται, ὅσοι τὴν γῆν 
γεωργοῦμεν, τὸ παρασκενάσασθϑαι πάντα τὰ πρὸ τοῦ φυ- 

τεύειν καὶ αὐτὸ τὸ φυτεῦσαι " ἐπειδὰν δὲ τὸ φυτευϑὲν βιῷ, 
μετὰ τοῦτο θεραπεία τοῦ φύντος καὶ πολλὴ καὶ χαλεπὴ 

καὶ δύσκολος γίγνεται' οὕτω δὲ ἔχειν ἔοικε καὶ τὸ περὲ 
τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τῶν ἐμαυτοῦ ἐγὼ πραγμάτων τεκμαί- 
φομαι καὶ ἐς τἄλλα. καὶ γὰρ ἐμοὶ ἡ τοῦ υἱέος τουτουΐ, 
εἴτε φυτείαν εἴτε παιδοποιίαν δεῖ αὐτὴν ὀνομάξειν, πάν- 
τῶν ῴάστη γέγονεν, ἡ δὲ τροφὴ δύσκολός τε καὶ ἀεὶ ἐν 
φόβῳ περὶ αὐτοῦ δεδιότι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα πολλὰ ἂν εἴη 
λέγειν, ἡ δὲ νῦν παροῦσα ἐπιθυμία τούτῳ πάνυ us φοβεῖ, 
ἔσει μὲν γὰρ οὐκ ἀγεννής, σφαλερὰ δέ. ἐπιθυμεῖ γὰρ δὴ 

οὗτος ἡμῖν, ὦ Σώκρατες, ὥς φησι, σοφὸς γενέσϑαι. δοκῶ 
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γάρ uoi, τῶν ἡλικιωτῶν τινὲς αὐτοῦ καὶ δημοτῶν, sig τὸ 
ἄστυ καταβαίνοντες, λόγους τινὰς ἀπομνημονεύοντες δια- 
ταράττουσιν αὐτόν " ovg ἐξήλωκε καὶ πάλαι μοι πράγματα 
παρέχει, ἀξιῶν ἐπιμεληϑῆναί μὲ ἑαυτοῦ καὶ χρήματα τε- 
λέσαι τινὶ τῶν σοφιστῶν, ὅστις αὐτὸν σοφὸν 70/68." ἐμοὶ 
δὲ τῶν μὲν χρημάτων καὶ ἔλαττον μέλει, ἡγοῦμαι δὲ τοῦ- 
τον οὐκ εἰς | σμικρὸν κίνδυνον ἱέναι ol σπεύδει. τέως μὲν 

οὖν αὐτὸν κατεῖχον παραμυθούμενος" ἐπειδὴ δὲ οὐκέτι 
οἷός τέ εἰμι, ἡγοῦμαι κράτιστον εἶναι πείθεσθαι αὐτῷ, 
ἕνα μὴ πολλάκις ἄνευ ἐμοῦ συγγενόμενός τῳ διαφθαρῇ. 
νῦν οὖν ἥκω ín αὐτὰ ταῦτα, ἵνα τῳ τούτων τῶν σοφι- 
στῶν δοκούντων εἶναι συστήσω τουτονί. σὺ οὖν ἡμῖν εἰς 

καλὸν παρεφάνης, ᾧ ἂν ἐγὼ μάλιστ᾽ ἐβουλόμην περὶ τῶν 
τοιούτων μέλλων πράξειν συμβουλεύσασϑαε. ἀλλ᾽ εἴ τι ἔχεις 
συμβουλεύειν ἐξ ὧν ἐμοῦ ἀκήκοας, ἔξεσεί τε καὶ γρή. 

ML ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὲν δή, ὦ douódoxs, καὶ λέγεταέ γε 
συμβουλὴ ἱεφὸν γρῆμα εἶναι. εἴπερ οὖν καὶ ἄλλη ἡτισοῦν 
ἐστὶν ἱερά, καὶ αὕτη ὧν εἴη, περὶ ἧς σὺ νῦν συμβουλεύει" 
οὐ γὰρ ἔστι περὶ ὅτου ϑειοτέρου ἂν ἄνϑρωπορ βουλεύσαιτο 
ἢ περὶ παιδείας καὶ αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ οἰλείων. πρῶ- 
τον μὲν οὖν ἐγώ τε καὶ σὺ συνομολογήσωμεν, τί ποτε 
οἰόμεθα τοῦτ᾽ εἶμαι, περὶ οὗ βουλευόμεθα. μὴ γὰρ πολ- 
λάκις ἐγὼ μὲν ἄλλο τι αὐτὸ ὑπολαμβάνω, σὺ δὲ ἄλλο, 
κἄπειτα πόφῥω που τῆς συνουσίας αἰσϑώμεθα γελοῖοι 
ὄντες, ἐγώ τε ὁ συμβουλεύων. καὶ σὺ ὁ συμβουλευόμενος, 
μηδὲν τῶν αὐτῶν ἡγούμενοι. 

. 4H. dá μοι δοκεῖς ὀρθῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες, 
καὶ ποιεῖν χρὴ οὕτωρ. 

£9. Καὶ λέγω ys ὀρθῶς, αὐ μέντοι παντάπααί γε, 
σμικρὸν γάρ τι μετατίϑεμαι. ἐννοῶ γάρ, μὴ καὶ ὁ μειρα- 
κίσκος οὗτος οὐ τούτου ἐπυϑυμῇ, οὗ ἡμεῖς αὐτὸν οἰόμεθα 
ἐπιθυμεῖν, ἀλλ᾽ ἑτέρου, εἶτ᾽ αὖ ἡμεῖς ἔτε ἀεοπώτεροι. ὦμεν 
περὶ ἄλλου vov βουλευόμενοι. ὀρθότατον οὖν μοι δοκεῖ 

ef. Paci. A2 | 
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εἶναι ἀπ᾿ αὐτοῦ τούτου ἄρχεσθαι, OurzxvvOevoutrovg ὃ 
τε καὶ ἔστιν οὗ ἐπιϑυμεῖ. 

ΔΉ. Κινδυνεύει γοῦν οὕτω βέλτιστον εἶναι ὡς σὺ λέγεις. 

ΠΙ. ΣΩ. Εἰπὲ δή μοι, τί καλὸν ὄνομα τῷ νεωνέσχῳ; 
τί αὐτὸν προσαγορεύωμεν ; 

4H. Θεάγης ὄνομα τούτῳ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Καλόν γε, ὦ “Ζημόδοκε, τῷ υἱεῖ τὸ ὄνομα ἔϑου 

xal isgoxoextc. Εἰπὲ δὴ ἡμῖν, ὦ Θέαγες, ἐπιθυμεῖν φὴς 

σοφὸς γενέσθαι, καὶ ἀξιοῖς σον τὸν πατέρα τόνδε ἐξευρεῖν 
ὠνδρός τινος συνουσίαν τοιούτου, ὅστις σε σοφὸν ποιήσει ; 

OE. Ναί. 

Z9. Σοφοὺς δὲ καλεῖς πότερον τοὺς ἐπιστήμονας, 
περὶ Orov ἂν ἐπιστήμονες ὦσιν, ἢ τοὺς μή; 

ΘΕ. Τοὺς ἐπιστήμονας ἔγωγε. 

Z9. Tí οὖν; οὐκ ἐδιδάξατό cs ὁ πατὴρ καὶ ἐπαί- 
δευσεν ἅπερ ἐνθάδε οἱ ἄλλοι πεπαίδευνται, οἱ τῶν καλῶν 
κἀγαθῶν πατέρων υἱεῖς, οἷον γράμματά τε καὶ κυιϑαρίξειν 

καὶ παλαίειν καὶ τὴν ἄλλην ἀγωνίαν; 
ΘΕ. 'Eué γε. 
ΣΏ. Ἔτι οὖν οἴει | τινὸς ἐπιστήμης ἐλλείπειν, ἧς προσ- 

ἥκει ὑπὲρ σοῦ τὸν πατέρα ἐπιμεληϑῆναι; 
ΘΕ. "Eyoys. 

ZQ. Τίς ἐστιν αὕτη; εἰπὲ καὶ ἡμῖν, ἵνα σοι χγαρισώμεθϑα. 
ΘΕ. Οἷδε καὶ οὗτος, ὦ Σώκρατες" ἐπεὶ πολλάκις 

ἐγὼ αὐτῷ εἴρηκα ἀλλὰ ταῦτα ἐξεπίτηδες πρὸς σὲ λέγει, 
eg δὴ οὐκ εἰδὼς οὗ ἐγὼ ἐπιθυμῶ. τοιαῦτα γὰρ ἔτι καὶ 
ἕτερα καὶ πρὸς ἐμὲ aids τε καὶ ovx ἐθέλει us οὐδενὶ 
συστῆσαι. 

Z9. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν ἔμπροσθέν σοι ἦν πρὸς τοῦτον 
ῥηθέντα ὥσπερ ἄνευ μαρτύρων λεγόμενα νυνὶ δὲ ἐμὲ ποίη- 
σαι μάρτυρα, καὶ ἐναντίον ἐμοῦ κάτειπε, τίς ἐστιν αὕτη 

5 σοφία ἧς ἐπιθυμεῖς. φέρε γάρ, εἰ ἐπεϑύμεις ταύτης, 

ἡ οἱ ἄνθρωποι τὰ πλοῖα κυβερνῶσι, καὶ ἐγώ σε ἐτύγχανον 
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ἀνερωτῶν, Ὦ Θέαγες, τίνος ἐνδεὴς ὧν σοφίας μέμφει τῷ 
πατρί, ὅτι οὐκ ἐθέλει σε συνιστάναι παρ᾽ ὧν ἂν σὺ σοφὸς 
γένοιο; τί ἄν μοι ἀπεκρίνω; τίνα αὐτὴν εἶναι; ἀρ᾽ οὐ 
κυβερνητικήν; 

ΘΕ. Nal. 

ΣΩ. Ei δὲ ἐπιϑυμῶν ταύτην τὴν σοφίαν εἶναι σοφός, 
ἡ τὰ ἄρματα κυβερνῶσιν, εἶτ᾽ ἐμέμφου τῷ πατρί, ἐμοῦ 
αὖ ἐρωτῶντος τίς ἐστιν αὕτη ἡ σοφία, τίν᾽ ἂν ἀπεκρίνω 
αὐτὴν εἶναι; ἀρ᾽ οὐχὶ ἡνιοχικήν ; 

6E. Ναί. ᾿ 

ZQ. 'Hg δὲ δὴ νῦν τυγχάνεις ἐπιθυμῶν, πότερον ἀνώ- 
γυμός τίς ἐστιν ἢ ἔχει ὄνομα; 

ΘΕ. Οἷμαι ἔγωγε ἔχειν. 
IV. ZQ. Πότερον οὖν αὐτὴν μὲν οἶσθα, οὐ μέντοι 

τό γε ὄνομα, ἢ καὶ τὸ ὄνομα; 
ΘΕ. Καὶ τὸ ὄνομα ἔγωγε. 
ΣΩ. Tí οὖν ἔσειν; εἰπέ. 

ΘΕ. Τί δὲ ἄλλο, ὦ Σώκρατες, αὐτῇ ὄνομά τις φαίη 
ὧν εἶναι ἀλλ᾽ ἢ σοφίαν: 

ΣΩ. Οὐκοῦν" καὶ ἡ ἡνιοχεία σοφία ἐστίν; ἢ ἀμαϑίέα 
δοκεῖ σοι εἶναι; 

ΘΕ. Οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΩ. ᾿Δλλὰ σοφία; 
ΘΕ. Ναί. 

EQ. 'Hi τί χρώμεθα; οὐχ 7 ἵππων ἐπιστάμεθα ξεύ- 

γους ἄρχειν; 
ΘΕ. Nol. 

Z9. Οὐκοῦν καὶ ἡ κυβερνητικὴ σοφία ἐστίν; 
ΘΕ. ἜΜμοιγε δοκεῖ. 
EQ. 'AQ οὐχ αὕτη, fj πλοίων ἐπιστάμεθα ἄρχειν ; 
ΘΕ. Αὕτη μὲν ov». 
ΣΩ. ἫἪΗς δὲ δὴ σὺ ἐπιϑυμεῖς, ἡ σοφία τίς ἐστιν; ἡ 

τίνος ἐπιστάμεθα ἄρχειν ; 
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OE. Ἐμοὶ uiv δοκεῖ, jj τῶν ἀνθρώπων. 
Z8. Μῶν ἡ τῶν καμνόντων; 
ΘΕ. Οὐ δῆτα. 
ΣΏ. Ἰατριπὴ γὰρ αὕτη ἐστίν. ἡ γάρ; 
ΘΕ. Ναί. 

EQ. AU ἡ τῶν ἀδόντων ἐπιστάμεθα ἐν τοῖς γοροῖς 
ἄρχειν; 

ΘΕ. Ov. 
ΣΏ. Μουσικὴ γὰρ αὕτη γε. 
ΘΕ. Πανν γε. 

EQ. ᾿Αλλ ἣ τῶν γυμναζομένων ἐπιστάμεθα ἄρχειν; 
ΘΕ. Οὔ. | 
EQ. Γυμναστικὴ γὰρ αὕτη γε. 
ΘΕ. Ναί. 
EQ. ᾿Αλλ ἡ 'τῶν τί ποιούντων; προθυμοῦ εἰπεῖν, 

ὥσπερ ἐγὼ σοὶ τὰ ἕμπροσϑεν. 
| GE. ἯΙ τῶν ἐν τῇ πόλει; ἔμοιγε δοκεῖ. - 
Z4. Οὐκοῦν ἐν τῇ πόλει εἰσὶ καὶ οἱ κάμνοντες ; 

ΘΕ. Ναί, ἀλλ᾽ οὐ τούτων λέγω μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν ἐν τῇ πόλει. 

ΣΩ. 'Aod γε uavOdvo ἣν λέγεις τέχνην; δοκεῖς γάρ 

μοι λέγειν οὐχ ἧ τῶν ϑεριξόντων ἐπιστάμεθα ἄρχειν καὶ 
τρυγώντων καὶ τῶν φυτευόντων καὶ σπειρόντων καὶ ἀλο- 
ὦντων᾽ αὕτη μὲν γὰρ γεώργική, 7 τούτων ἄρχομεν. ἦ γάρ; 

ΘΕ. Ναί.. 

Z9. Οὐδέ γε οἷμαι ἡ τῶν πριζόντων καὶ τρυπώντων 
καὶ ξεόντων καὶ τορνευόντων ξυμπάντων ἐπιστάμεθα ἄρ- 
χειν, οὐ ταύτην λέγεις αὕτη μὲν γὰρ οὐ τεκτονική ; 

E. Ναί. 

ΣΩ. ᾿4λλ ἴσως ἡ τούτων τε πάντων καὶ αὐτῶν τῶν 
γεωργῶν καὶ τῶν τεκτόνων καὶ τῶν δημιουργῶν ἁπάντων 
καὶ τῶν ἰδιωτῶν καὶ τῶν γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, ταύτην 

ἴσως λέγεις τὴν σοφίαν. 
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OE. Ταύτην πάλαι, ὦ Σώκρατες, βούλομαι λέγων. 
W. Z9. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, Αἴγισθος ὁ Ayau£uyova 

ἀποκτείνας ἐν "Agyes ἄρα τούτων ἦρχεν ὧν σὺ λέγεις, τῶν 
τε δημιουργῶν καὶ ἐδιωτῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν 
ξυμπάντων, ἢ ἄλλων τινῶν; 

ΘΕ. Οὔκ, ἀλλὰ τούτων. 
Z9. Τί δὲ δή; Πηλεὺς ὁ Αἰακοῦ ἐν Φϑίᾳ οὐ τῶν 

αὐτῶν τούτων ἦρχεν ; 
ΘΕ. Ναί. 

ZQ. Περίανδρον δὲ τὸν Κυψέλου & ἄρχοντα ἐν Κορίνϑῳ 
ἤδη ἀκήκοας γενέσθαι; 

ΘΕ. "Eyoyt. 

ΣΩ. Οὐ τῶν αὐτῶν τούτων ἄρχοντα ἐν τῇ αὐτοῦ πόλει; 
ΘΕ. Ναί. 

ZO. Τί δέ; ᾿Αρχέλαον τὸν Περδίκκου, τὸν ψεωσεὶ 
ἄρχοντα ἐν Μακεδονίᾳ, οὐ τῶν αὐτῶν ἡγεῖ τούτων ἄρχειν; 

ΘΕ. "Eyoyt. . 

ZQ. Ἱππίαν δὲ τὸν Πεισιστράτου ἐν τῇδε τῇ πόλει 
ἄρξαντα τίνων οἴει ἄρξαι; οὐ τούτων; 

ΘΕ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΏ. ἙΕἴποις ἂν οὖν μοι τίνα ἐπωνυμίαν ἔχει Βάκις 

τε καὶ Σίβυλλα καὶ ὁ ἡμεδαπὸς ᾿Δμφίλυτος; 

ΘΕ. Τίνα γὰφ ἄλλην, ὦ Σώκρατες, πλήν ys χρη- 
σμῳδοί; 

ΣΩ. Ὀρϑῶς λέγεις. ἀλλὰ καὶ τούσδε Mos οὕτω σειρῶ 

ἀποκρίνασϑαι, τίν᾽ ἐπωνυμίαν ἔχει Ἱππίας καὶ ΤΠερίανδορς 

διὰ τὴν αὐτὴν ἀρχήν; 
GE. Οἶμαι μὲν τύραννοι᾽ τί γὰρ ἄλλο; 
Z4. Οὐκοῦν ὅστις ἐπιϑυμεῖ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐν 

τῇ πόλει ξυμπάντων ἄρχειν, τῆς αὐτῆς ἀρχῆς τούτοις 
ἐπιθυμεῖ, τυραννικῆς, καὶ τύραννορ εἶναι; 

ΘΕ. Φαίνεται. 

ZQ. Οὐκοῦν ταύτης ἐπιθυμεῖν σὺ φής; 
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ΘΕ. "Eorxé y: ἐξ ὧν ἐγὼ εἶπον. 
ΣΩ. Ὦ μιαρέ, τυραννεῖν ἄρα ἡμῶν ἐπιθυμῶν πάλαι 

| ἐμέμῳσυ τῷ πατρί, ὅτι σε οὐκ ἔπεμπεν εἰς διδασκάλου 
τυραννοδιδασκάλου τινός; Καὶ σύ, ὦ zfnuódoxs, οὐκ ai- 
σχύνει πάλαι εἰδὼς οὗ ἐπιϑυμεῖ οὗτος; καὶ ἔχων ὅθι πέμψας 
αὐτὸν δημιονογὸν ἂν ἐποίησας τῆς σοφίας ἧς ἐπκιϑυμεῖ, 
ἔπειτα φϑονεῖς τε αὐτῷ καὶ οὐκ ἐθέλεις πέμπειν; ἀλλὰ 

νῦν -- ὁρᾷς; -- ἐπειδὴ ἐναντίον ἐμοῦ κατείρηκέ σον, κοινῇ 
βουλευώμεθϑα ἐγώ τε καὶ σύ, ἐς τίνος ἂν αὐτὸν πέμ- 
ποιμεὲν καὶ διὰ τὴν τίνος συνουσίαν σοφὸς ὧν γένοιτο 
τύραννος; 

4H. Ναὶ μὰ δία, ὦ Σώκρατες, βουλευώμεθϑα δῆτα, 
ὡς δοκεῖ γέ μοι βουλῆς δεῖν περὶ τούτου οὐ φαύλης. 

VÀ. ΣΩ. Ἔασον, ὦ ᾿γαθέ. διαπυθώμεθα αὐτοῦ 
πρῶτον ἱκανῶς. 

4H. Πυνθάνου δῇ. 

ZR. Τί οὖν ἄν, εἰ Εὐριπίδῃ τι προσχρησαίμεθα, ὦ 
Θέαγες; Εὐριπίδης ydo πού φησι 

σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ. 

εἰ οὖν ἔροιτό τις τὸν Εὐριπίδην, Ὦ Εὐριπίδη, τῶν τί 
σοφῶν συνουσίᾳ φὴς σοφοὺς εἶναι τοὺς τυράννους ; ὥσπερ 
ἂν εἰ εὐτόντα 

σοφοὶ γεωργοὶ τῶν σοφῶν συνουσίᾳ 

ἠρύμεθα τῶν τί σοφῶν, τί ἂν οἴει αὐτὸν ἀποκρίνασθαι; 
&Q d» ἄλλο τι ἢ τῶν τὰ γεωργικά; 

ΘΕ. . Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο. 

ΣΩ. Τί δέ; εἰ εἶπε 

σοφοὶ μάγειροι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ, 

εἰ ἠρόμεθα τῶν τί σοφῶν, τί ὧν ἡμῖν ὠπεκρίνατο; οὐχ 
ὅτι τῶν μαγειρικῶν ; r 

OE. Noi. 

EQ. Τί δ᾽, εἰ 
σοφοὶ παλαισταὶ τῶν σοφῶν συνουσίᾳ 
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εἶπεν, εἰ ἠρόμεθα τῶν τί σοφῶν, co οὐκ dv τῶν πα- 
λαίειν ἔφη; 

ΘΕ. Naí. 

ΣΩ. Ἐπειδὴ δὲ εἶπε 
σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ, 

ἡμῶν ἐρωτώντων, Τῶν τί σοφῶν λέγεις, ὦ. Εὐριπίδη ; τί 
ἂν φαίη; ποῖα dv εἶναι ταὕὔτα; 

ΘΕ. A1 μὰ’ 40 οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ βούλει ἐγώ σοι εἴπω: 
ΘΕ. Ei σὺ βούλει. 
ΣΩ. Ταῦτ᾽ ἐστὶν ἅπερ ἔφη ᾿ἀνακρέων τὴν Καλλικρή- 

τὴν ἐπίστασθαι. ἢ οὐκ οἶσθα τὸ cono; 
ΘΕ. "'"Eyoyt. 
Z2). Τί οὖν; τοιαύτης τινὸς καὶ σὺ συνουσίας imi- 

ϑυμεῖς ἀνδρός, ὅσεις τυγχάνει ὁμότεχνος ὧν Καλλικρήτῃ 
τῇ Κυάνης καὶ ἐπίσταται τυραννικά, ὥσπερ ἐκείνην ἔφη 
ὁ ποιητής, ἵνα καὶ σὺ ἡμῖν τύραννος γένῃ καὶ τῇ πόλει; 

ΘΕ. Πάλαι, ὦ Σώκρατες, σκώπτεις καὶ παίξεις πρός με. 
ΣΏ. Tí δαί; οὐ. ταύτης φὴς τῆς σοφίας ἐπιθυμεῖν, - 

ἡ πάντων ἂν τῶν πολιτῶν ἄρχοις ; τοῦτο δὲ ποιῶν ἄλλο 
τι ἢ τύραννος ἂν εἴης; 

ΘΕ. ἘΕὐξαίμην μὲν ἄν, οἶμαι, ἔγωγε τύραννος γενέ- 
σϑαι, μάλιστα μὲν πάντων ἀνθρώπων, εἰ δὲ μή, ὡς | πλεί- 

στων᾿ καὶ σύ y ἄν, οἶμαι, καὶ οἱ ἄλλοε πάντες ἄνϑρωποι: 
iv, δέ γε ἴσως μᾶλλον ϑεὸς γενέσθαι" ἀλλ᾽ οὐ τούτου ἔλε- 

γον ἐπιϑυμεῖν. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ τί δὴ ἔστι ποτέ, οὗ ἐπιθυμεῖς; οὐ τῶν 

πολιτῶν φὴς ἄρχειν ἐπιθυμεῖν ; 
ΘΕ. Οὐ βίᾳ γε οὐδ᾽ ὥσπερ οἱ τύρᾳννοι, ἀλλ᾽ ἑκόν- 

τῶν, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι οἱ ἐν τῇ πόλει ἐλλόγιμοι ἄνδρες. 
ZR. '"4od γε λέγεις ὥσπερ Θεμιστοκλῆς καὶ Περικλῆς 

καὶ Κίμων καὶ ὅσοι τὰ πολιτικὰ δεινοὶ γεγόνασιν ; 
ΘΕ. Νὴ δία τούτους λέγω. 
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VIL EQ. Τί οὖν; εἰ τὰ ἱππικὰ ἐτύγχανες ἐπιθυ- 
μῶν σοφὸς γενέσθαι, παρὰ τίνας ἂν ἀφικόμενος φὠήθης 
δεινὸς ἔσεσθαι ἱππεύς; ἦ παρ᾽ ἄλλους τινὰς ἢ τοὺς in- 
πικούς; 

ΘΕ. Ma d οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ παρ᾽ αὐτοὺς αὖ τοὺς δεινοὺς ὄντας ταῦτα, 

καὶ οἷς εἰσί τε ἕπποι καὶ χρῶνται ἑκάστοτε καὶ οἰκείοις 

καὶ ἀλλοτρίοις πολλοῖς; 
OE. δῆλον ὅει. 
ΣΩ. Tí δέ; εἰ τὰ ἀκοντιστικὰ σοφὸς ἐβούλου γενέ- 

σθαι, οὐ παρὰ τοὺς ἀκοντιστικοὺς dov ἂν ἐλθὼν σοφὸς 
ἔσεσθαι, τούτους οἷς ἔστε τε ἀκόντια καὶ πολλοῖς καὶ 
ἀλλοτρίοις καὶ οἰκείοις ἑκάστοτε χρῶνται ἀκοντίοις ; 

ΘΕ. ἜΝΡμοιγε δοκεῖ. 
ZQ. Aye δή uov ἐπεὶ δὲ δὴ τὰ πολιτικὰ βούλει 

σοφὸς γενέσθαι, olt παρ᾽ ἄλλους τινὰς ἀφικόμενος σοφὸς 
ἔσεσθαι ἢ τοὺς πολιτικοὺς τούτους, τοὺς αὐτούς τε δεινοὺς 

ὄντας τὰ πολιτικὰ καὶ χρωμένους ἑκάστοτε τῇ τε αὐτῶν 
πόλει καὶ ἄλλαις πολλαῖς, καὶ Ἑλληνίσι προσομιλοῦντας 
πόλεσι καὶ βαρβάροις; ἢ δοκεῖς ἄλλοιρ τισὶ συγγενόμενος 
σοφὸς ἔσεσθαι ταῦτα, ἅπερ οὗτοι, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτοῖς τούτοις; 

ΘΕ. ᾿Δκήκοα γάρ, ὦ Σώκρατες, οὖς σέ φασι λέγειν 
τοὺς λόγους, ὅτι τούτων τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν οἱ υἱεῖς 
οὐδὲν βελτίους εἰσὶν ἢ οἱ τῶν σχυτοτόμων᾽ καί μοι δοκεῖς 
ἀληθέστατα λέγειν ἐξ ὧν ἐγὼ δύναμαι αἰσϑέσϑαι. ἀνόητος 
ἂν οὖν εἴην, εἰ οἰοίμην τινὰ τούτων ἐμοὶ μὲν ἂν παρα- 

δοῦναι τὴν αὐτοῦ σοφίαν, τὸν δὲ υἱὸν τὸν αὐτοῦ μηδὲν 
ὠφελῆσαι, εἴ τι οἷός τ᾽ ἦν εἰς ταῦτα ὠφελεῖν ἄλλον ὁν- 
τιναοῦν ἀνθρώπων. 

VIE. Z9. Τί οὖν ἄν, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, χρήσαιο 
σαυτῷ, εἴ σοι ἐπειδὴ γένοιτο υἱὸς τοιαῦτα πράγματα πα- 

ρέχοι, καὶ φαίη μὲν ἂν ἐπιθυμεῖν ἀγαθὸς γενέσθαι ξω- 
γράφος, καὶ μέμφοιτο σοὶ τῷ πατρί, ὅτι οὐκ ἐθέλεις ἀνα- 
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λίσκειν εἰς αὐτὸν τούτων αὐτῶν ἕνεκα ἀργύριον, τοὺς δὲ 
δημιουργοὺς αὐτοῦ τούτου τοὺς ζωγράφους ἀτιμάξοι vt 
xei μὴ βούλοιτο παρ᾽ αὐτῶν μανθάνειν; ἢ τοὺς αὐλητάς, 
βουλόμενος αὐλητὴς γενέσθαι, ἢ τοὺς κιϑαρισεάς; ἔχοις 
ἂν αὐτῷ ὅ τι χρῷο καὶ ὅποι πέμποις ἄλλοσε μὴ ἐθέλοντα 
παρὰ τούτων μανθάνειν; 

ΘΕ. Μὰ 4( οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ. Νῦν οὖν ταὐτὰ ταῦτα αὐτὸς πρὸς τὸν | πατέρα 

ποιῶν ϑαυμάξεις καὶ μέμφει, εἰ ἀπορεῖ, 0 τί σοι γρήσηται 
καὶ ὅποι πέμπῃ; ἐπεὶ ᾿Αϑηναίων γε τῶν καλῶν κἀγαθῶν 
τὰ πολιτικὰ ὅτῳ ἂν βούλῃ συστήσομέν σε, ὅς σοι προῖκα 
συνέσται. καὶ ἅμα μὲν ἀργύριον οὐκ ἀναλώσεις, ἅμα δὲ 
πολὺ μᾶλλον εὐδοκεμήσεις παρὰ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις 
ἢ ἄλλῳ to συνών. 

ΘΕ. Tío)», ὦ Σώκρατες; οὐ καὶ σὺ τῶν καλῶν 
κἀγαθῶν εἶ ἀνδρῶν ; εἰ γὰρ σύ μοι ἐθέλοις συνεῖναι, ἐξαρ- 
κεῖ καὶ οὐδένα ἄλλον ξητῶ. 

ZO. Tí τοῦτο λέγεις, Θέαγερ; 
EX. 4H. Ὦ Σώκρατες, οὐ μέντοι κακῶς λέγει, καὶ 

ἅμα μὲν ἐμοὶ χαριεῖ" ὡς ἐγὼ οὐκ ἔσϑ᾽ ὅ τι τούτου μεῖξον 
ὧν ἕρμαιον ἡγησαίμην, ἢ εἰ οὗτός τε ἀρέσκοιτο τῇ σῇ συν- 
ουσίᾳ καὶ σὺ ἐθέλοις τούτῳ συνεῖφαε. καὶ μέντοι καὶ αἷ- 
σχύνομαι λέγειν ὡς σφόδρα βούλομαι. ἀλλ᾽ ἐγὼ ἀμφοτέ- 
eov ὑμῶν δέομαι, σέ τ᾽ ἐθέλειν τούτῳ συνεῖναι καὶ σὲ 
μὴ ξητεῖν ἄλλῳ μηδενὶ συγγενέσθαι ἢ Σωκράτει" καί με 
πολλῶν καὶ φοβερῶν ἀπαλλάξετε φροντίδων mg νῦν πάνυ 
φοβοῦμαι ὑπὲρ τούτον, «μή τινε ἄλλῳ ἐντύχῃ οἵῳ τοῦτον 
διαφθεῖραι. 

ΘΕ. Μηκέτι νῦν, ὦ πάτερ, ὑπέρ γ᾽ ἐμοῦ φοβοῦ, 
εἴπερ οἷός τ᾽ εἶ πεῖσαι τοῦτον τὴν ἐμὴν συνουσίαν προσ- 
δέξασθαι. 

AH. Πάνυ καλῶς λέγεις. Ὦ Σώκρατες, πρὸρ σὲ δ᾽ ἂν 
ἤδη εἴη ὁ μετὰ τοῦτο λόγος" ἐγὼ γάρ τοι ἕτοιμός εἰμε, 
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eg διὰ βραχέων εὐτεῖν, καὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ cg οἷόν τε 
οἰκειότατα παρέχειν, ὅτου ἂν δέῃ ἔμβραχυ, ἐὰν Θεάγη 
τουτονὶ ἀσπάξῃ vs καὶ εὐεργετῆς ὃ τε ὧν οἷός τε ἧς. 

X. ΣΩ. 'Q 4nuódoxt, τὸ μὲν ἐσπουδακέναι σε οὐ 
ϑαυμάζω, εἴπερ οἴει ὑπ᾿ ἐμοῦ μάλιστ᾽ ἄν σοι τοῦτον ὦφε- 
ληθϑῆναι" οὐ γὰρ οἷδα ὑπὲρ ὅτον ἂν τις νοῦν ἔχων μᾶλ- 
λον σπουδάξοι ἢ ὑπὲρ υἱέος αὐτοῦ, ὅπως αἷς βέλειστος ἔσται" 

ὁπόϑεν δὲ ἔδοξέ σοι τοῦτο, ὡς ἐγὼ ὧν μᾶλλον τὸν σὸν 
υἱὸν οἷός τε. ἣν ὠφελῆσαι πρὸς τὸ πολίτην ἀγαθὸν γενέ- 

σθαι ἢ σὺ αὐτόρ, καὶ ὁπόθεν ovrog ῴφήϑη ἐμὲ μᾶλλον ἢ 
σὲ αὐτὸν ὠφελήσειν, τοῦτο πάνυ ϑαυμάξω. σὺ γὰρ πρῶ- 
vo» μὲν πρεσβύτερος εἶ ἐμοῦ, ἔπειτα πολλὰς ἤδη ἀρχὰς 
καὶ τὰς μεγίστας ᾿Αϑηναίοις ἤρξας, καὶ τιμᾷ ὑπὸ "Ava- 

γυρασίων τε τῶν δημοτῶν πολὺ μάλιστα καὶ ὑπὸ τῆς ἄλλης 
πόλεως οὐδενὸς ἧττον" ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἐνορᾷ οὐδέ- 
τερος ὑμῶν. ἔπειτα εἰ ἄρα τῆς μὲν τῶν πολιεικῶν ἀνδρῶν 
συνουσίας Θεάγηςρ ὅδε καταφρονεῖ, ἄλλους δέ τιψας ζητεῖ, 
οὗ παιδεύειν ἐπαγγέλλονται οἷοί τε εἶναι νέουρ ἀνθρώ- 
πουρ, ἔστιν ἐνταῦϑα καὶ Πρόδωοιος ὁ Κεῖος καὶ Γοργίας 

ὁ | Μεοντῖνος καὶ Πῶλος ὁ ̓ ἀχραγανεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοί, 
οὗ οὕτω σοφοί εἶσιν, ὥστε εἰς τὰς πόλεις ἐόντες πείθουσι | oe «γί, 4 ε. 
κῶν νέων τοὺς γενναιοτάτους τε καὶ πλουσιωτάτους, οἷς Brat adio 

ἕξεστο τῶν πολιτῶν ᾧ av βούλωνται προῖκα συνεῖναι, τού- 
τους πείθουσιν ἀπολείποντας τὰς ἐκεένων συνουσίας αὐτοῖς 
συνεῖναι, προσκατατιϑέντας ἀργύριον πάνυ πολὺ μισϑόν, 
καὶ χάριν πρὸς τούτοις εἰδέναι. τούτων τινὰρ εὐιὸς ἣν 

προαιρεῖσθαι καὶ τὸν υἱόν cov καὶ αὐτὸν σέ, ἐμὲ δ᾽ οὐκ 
εἰκός" οὐδὲν γὰρ τούτων ἐπίσταμαι τῶν μακαρίων τε καὶ 
καλῶν μαθημάτων, ἐπεὶ ἐβουλόμην ἄν" ἄλλα καὶ λέγω 
δήπου ἀεί, ὅτι ἐγὼ τυγχάνω, cg ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν ἐπι- 
στάμενος πλήν γε σμικροῦ τινὸς μαϑήματος, τῶν ἐρωτι- 
κῶν. τοῦτο μέντοι τὸ μάϑημα παρ᾽ ὁντινοῦν ποιοῦμαι 
δεινὸς εἶναι καὶ τῶν προγεγονότων ἀνθρώπων καὶ τῶν νῦν. 
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OE. ἉὉρᾶς, ὦ πάτερ, ὅτε Σωκράτης οὐ πάνυ μοι 
δοκεῖ τε ἐθέλειν ἐμοὶ συνδιατρίβειν ; ἐπεὶ τό γ᾽ ἐμὸν ἕτοι- 

“μον, ἐὰν οὗτος ἐθέλῃ" ἀλλὰ ταῦτα παίξων πρὸς ἡμᾶς 
λέγει. ἐπεὶ ἐγὼ οἶδα τῶν ἐμῶν ἡλικιωτῶν καὶ ὀλίγῳ πρε- 
σβυτέρων οἷ πρὶν μὲν τούτῳ συνεῖναι οὐδενὸς ἄξιοι ἦσαν, 
ἐπειδὴ δὲ συνεγένοντο τούτῳ, ἐν πάνυ ὀλίγῳ χρόνῳ πάν- 
τῶν βελτίους φαίνονται ὧν πρότερον χείρους. 

ΣΩ. Οἷόθα οὖν οἷον τοῦτό ἐστιν, ὦ xoi Δημοδόκου; 
ΘΕ. Ναὶ μὰ “Γ᾽ ἔγωγε, ὅτι ἐὰν σὺ βούλῃ, καὶ ἐγὼ 

οἷός τ᾽ ἔσομαι τοιοῦτος γενέσθαι, οἷοίπερ καὶ ἐκεῖνοι. 

ΧΙ. 29. Οὔκ, ὦ ’᾽γαϑέ, ἀλλά σε λέληθεν, οἷον τοῦτ᾽ 
ἔσειν, ἐγὼ δέ σοι φράσω. ἔστι᾽' γάρ τι θείᾳ μοίρᾳ παρε- 
πόμενον ἐμοὶ ἐκ παιδὸς ἀρξάμεμον δαιμόνιον. ἔστι δὲ 
τοῦτο φωνή, ἣ ὅταν γένηται, ἀεί μοι σημαίνει, ὃ ἂν 
μέλλω πράττειν, τούτου ἀποτροπήν, προτρέπει δὲ οὐδέ- 
ποτε. καὶ ἐάν τίς μοι τῶν φίλων ἀνακοινῶται καὶ γένηται 
ἡ φωνή, ταὐτὸν τοῦτο ἀποτρέπει καὶ οὐκ ἐᾷ πράττειν. 
καὶ τούτων ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαι. Χαρμίδην γὰρ του- 
τονὶ γιγνώσκετε τὸν καλὸν γενόμενον, τὸν Γλαύκωνος. 

οὗτός ποτε ἐτύγχανεν ἐμοὶ ἀνακοινούμενος μέλλων ἀσκή- 

σειν στάδιον εἰς Νεμέαν" καὶ εὐθὺς αὐτοῦ ἀρχομένου λέγειν 
ὅτι μέλλοι ἀσκεῖν, ἐγένετο ἡ φωνή. καὶ ἐγὼ διεκώλυόν τε 
αὐτὸν καὶ εἶπον ὅτι Δέγοντός σου μεταξὺ γέγονέ uo ἡ 
φωνὴ ἡ τοῦ δαιμονίου ἀλλὰ μὴ ἄσκει. Ἴσως, ἔφη, ση- 
μαίνει σοι, ὅτι οὐ νικήσω" ἐγὼ δὲ κῶν μὴ μέλλω νικᾶν, 

γνυμνασάμενός γε τοῦτον τὸν χρόνον ὠφεληϑήσομαι.. ταῦτα 
εἰπὼν ἤσκει. ἄξιον οὖν πυϑέσθαι αὐτοῦ, ἃ αὐτῷ ξυνέβη 
ἀπὸ | ταύτης τῆς ἀσκήσεως. Εἰ δὲ βούλεσθε τὸν Τιμάρχου 
ἀδελφὸν Κλειτόμαχον ἐρέσθαι, τί εἶπεν αὐτῷ TíuoQyog 
ἡνίκ᾽ ἀποθανούμενος ἧει εὐθὺ τοῦ δημίου, ἐκεῖνός τε 
καὶ Εὔαϑλος ὁ σταδιοδρομῶν, ὃς TíuaQyov ὑπεδέξατο 
φεύγοντα gei γὰρ ὑμῖν ὅτι εἶπεν αὐτῷ ταῦτα. 

ΘΕ. Τί; 
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EQ. Ὦ Kinróueye, ἔφη, ἐγὼ μέντοι ἔρχομαι ἀπο- 
ϑανούμενος νυνί, διότι Σωκράτει οὐκ ἤϑελον πείθεσθαι. 
Τί δὴ οὖν ποτὲ τοῦτο εἶπεν ὁ Τίμαρχος; ἐγὼ φράσω. 
ὅτε ἀνίστατο ἐκ τοῦ συμποσίου ὁ Τίμαρχος xol Φιλήμων 
ὁ Φιλημονίδου ἀποκτενοῦντες Νικίαν τὸν Ἡροσκαμάνδρου, 
ἠπιστάσϑην μὲν αὐτὼ μόνω τὴν ἐπιβουλήν, ὁ δὲ Τίμαργχος, 
ἀνιστάμενος πρὸς ἐμὲ εἶπε, Τί λέγεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες; 
ὑμεῖς μὲν πίνετε, ἐμὲ δὲ δεῖ ποι ἐξαναστῆναι" ἥξω δὲ ὀλίγον 
ὕστερον, ἐὰν τύχω. καί μοι ἐγένετο ἡ φωνή, καὶ εἶπον 
πρὸς αὐτόν, Μηδαμῶς, ἔφην, ἀναστῇς᾽ γέγονε γάρ μοι 
τὸ εἰωϑὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. καὶ ὃρ ἐπέσχε. καὶ διαλι- 
πὼν χρόνον αὖϑις ὡρμᾶτο ἐέναι, καὶ ἔφη, Εἶμε δή, Σώ- 
κρατες. αὖϑις ἐγένετο ἡ φωνή" αὖϑις οὖν αὐτὸν ἠνάγκασα 
ἐπισχεῖν. τὸ τρίτον, βουλόμενός us λαθεῖν, ἀνέστη οὐκέτι 
εἰπών uo« οὐδέν, ἀλλὰ λαθών, ἐπιτηρήσας ἄλλοσε τὸν 
νοῦν ἔχοντα" καὶ οὕτως ᾧχετ᾽ ἀπιὼν καὶ διεπράξατο ἐξ 
ὧν ἧει ἀποθανούμενος. ὅϑεν δὴ τοῦτ᾽ εἶπε πρὸς τὸν ἀδελ- 
φὸν ὕπερ νῦν ὑμῖν ἐγώ, ὅτι ἴοε ἀποθανούμενος διὰ τὸ 
ἐμοὶ ἀπιστῆσαι. Ἔτι τοίνυν περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ πολλῶν 
ἀκούσεσϑον, ἃ ἐγὼ ἔλεγον περὶ τῆς διαφϑορᾶς τοῦ στρα- 
τοπέδου. Καὶ τὰ μὲν παρεληλυθότα τῶν εἰδότων ἔστιν 
ἀκοῦσαι᾽ πεῖραν δ᾽ ἕξεστι νυνὶ λαβεῖν τοῦ σημείου, εἰ ἄρα 
τε λέγει. ἐπὶ γὰρ τῇ ἐπὶ στρατείαν ἐξορμῇ “Σαννίωνος τοῦ 
καλοῦ ἐγένετό μοι τὸ σημεῖον, οἴχεται δὲ νῦν μετὰ Θρα- 
σύλλου στρατευσόμενος εὐθὺ Ἐφέσου καὶ Ἰωνίας. ἐγὼ οὖν 

οἴομαι ἐκεῖνον ἢ ἀποθανεῖσθαι ἢ ὁμοῦ τι τούτῳ ἐλᾷν, 
καὶ περί γε τῆς πραγματείας τῆς ἄλλης πάνυ φοβοῦμαι. 

ΧΕΙ. Ταῦτα δὴ πάντα εἴρηκά σοι, ὅτι ἡ δύναμις 
αὕτη τοῦ δαιμονίου τούτου καὶ εἰς τὰς συνουσίας τῶν 
μετ᾽ ἐμοῦ συνδιατριβόντων τὸ ἅπαν δύναται. πολλοῖς μὲν 
γὰρ ἐναντιοῦται, καὶ οὐκ ἔσει τούτοις ὠφεληθῆναι μετ᾽ 
ἐμοῦ διατρίβουσιν, ὥστε οὐχ οἷόν τέ μοι τούτοις συνδια- 
τρέβειν᾽ πολλοῖς δὲ συνεῖναι μὲν οὐ διακωλύει, οὐφελοῦνται 
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δὲ οὐδὲν συνόντες. οἷς δ᾽ ἂν - συλλάβηται τῆς συνουσίας 
ἡ τοῦ δαιμονίου δύναμις, οὗτοί εἰσιν ὧν καὶ σὺ ἤσθησαι" 
ταχὺ γὰρ παραχρῆμα ἐπιδιδόασι. καὶ τούτων αὖ τῶν Exi- 
διδόντων ol μὲν καὶ βέβαιον ἔχουσι καὶ | παραμόνιμον τὴν 
ὠφέλειαν πολλοὶ δὲ ὅσον dv μετ᾽ ἐμοῦ χρόνον ὦσε, θαυ- 
μάσιον ἐπιδιδόασιν, ἐπειδὰν δέ μου ἀπόσχωνται, πάλιν 
οὐδὲν διαφέρουσιν ὁτουοῦν. τοῦτό ποτε ἔπαϑεν ᾿“ριστείδης 
ὁ Λυσιμάχου υἱὸς τοῦ ᾿ΑΔρισεείδου. διατρίβων γὰρ ust 
ἐμοῦ πάμπολυ ἐπεδεδώκει ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἔπειτα αὐτῷ 
στρατεία τις ἐγένετο καὶ ᾧχετο ἐκπλέων. ἥκων δὲ κατε- 
λάμβανε μετ᾽ ἐμοῦ διατρίβοντα Θουχνδίδην τὸν Μελησίου 
υἱὸν τοῦ Θουκυδέδου. ὁ δὲ Θουκυδίδης τῇ προτεραίᾳ μοι 
à! ἀπεχϑείας ἐν λόγοις τισὲν ἐγεγόνει. ἰδὼν οὖν μὲ ὁ 
᾿Δριστείδης, ἐπειδὴ ἠσπάσατό τε καὶ τάλλα διελέχϑη, Θου- 
κυδίδην δέ, ἔφη, ἀκούω, ὦ Σώκρατες, σεμνύνεσθαι ἄττα 
πρὸς σὲ καὶ χαλεπαίνειν ὥς τι ὄντα. Ἔστι γάρ, ἔφην 
ἐγώ, ovrog. Τί δαί; οὐκ οἶδεν, ἔφη, πρὶν col συγγενέ- 
σϑαι, οἷον ἦν τὸ ἀνδράποδον; Οὐκ ἔοικέ γε, ἔφην ἐγώ, 
νὴ τοὺς θεούς. ᾿4λλὰ μὴν καὶ αὐτός γε, ἔφη, καταγε- 
λάστως ἔχω, ὦ Σώκρατες. Τί μάλιστα; ἔφην ἐγώ. Ὅτι, 
ἔφη, πρὶν μὲν ἐκπλεῖν, ὁτῳοῦν ἀνθρώπῳ οἷός v ἦν δια- 
λέγεσθαι καὶ μηδενὸς χείρων φαίνεσθαι ἐν τοῖς λόγοις, 

ὥστε καὶ ἐδίωκον τὰς συνουσίας τῶν γαριεστάτων ἀνθρώ- 

Xv: νυνὶ δὲ τοὐναντίον φεύγω, ἄν τινα xal αἰσϑάνωμιαι 
πεπαιδευμένον" οὕτως αἰσχύνομαι ἐπὶ τῇ ἐμαντοῦ φαυλό- 
τητι. Πότερον δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐξαίφνης σε. προῦλιπεεν 
αὕτη ἡ δύναμις 7] κατὰ σμικρόν; Κατὰ σμικρόν, 7 δ᾽ Og. 
Ἡνίκα δέ σοι παρεγένετο, ἦν δ᾽ ἐγώ, πότερον μαϑόντι 
παρ᾽ ἐμοῦ τι παρεγένετο, ἤ τινε ἄλλῳ τρόπῳ ; ̓Εγώ σοε 
ἐρῶ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἄπιστον μὲν νὴ τοὺς ϑεούς, 
ἀληθὲς δέ" ἐγὼ γὰρ ἔμαϑον μὲν παρὰ σοῦ οὐδὲν πώποτε, 
ὡς αὐτὸς οἶσθα ἐπεδίδουν δέ, ὁπότε σοι συνείην, κἂν 
& ἐν τῇ αὐτῇ μόνον οἰκίᾳ εἴην, μὴ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ οἰκή- 
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ματι" μᾶλλον δὲ ὁπότε ἐν τῷ αὐτῷ οἰκήματι" καὶ ἔμοιγε 
ἐδόκουν πολὺ μᾶλλον ὁπότε ἐν τῷ αὐτῷ οἰκήματι ὧν λέ- 
γοντός σου βλέποιμι πρὸς σέ, μᾶλλον ἢ ὁπότε ἄλλοσε 

ὁρῴην. πολὺ δὲ μάλιστα καὶ πλεῖστον ἐπεδίδουν, ὁπότε 
παρ᾽ αὐτόν σε καϑοίμην ἐχόμενός cov καὶ ἁπτόμενος. νῦν 
δέ, 7) δ᾽ 0g, πᾶσα ἐκείνη ἡ ἕξις ἐξεῤῥύηκεν. 

ΧΕ. Ἔσειν οὖν, ὦ Θέαγες, τοιαύτη ἡ ἡμετέρα συν- 
ovcío: ἐὰν μὲν τῷ ϑεῷ φίλον ἢ, πάνυ πολὺ ἐπιδώσεις 
καὶ ταχύ, εἰ δὲ μή, οὔ. ὅρα οὖν μή σοι ἀσφαλέστερον ἡ 

σταρ᾽ ἐκείνων τινὶ παιδεύεσθαι, οἱ ἐγκρατεῖς αὐτοί εἰσι 
τῆς ὠφελείας ἣν αοφελοῦσι τοὺς ἀνθρώπους, μᾶλλον ἢ παρ᾽ 
ἐμοῦ ὅ τι ἂν τύχῃ, τοῦτο πρᾶξαι. 

ΘΕ. Ἐμοὶ μὲν τοίνυν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, | ἡμᾶς οὐ- 
τωσὶ ποιῆσαι, ἀποπειραϑῆναι τοῦ δαιμονίου τούτου συν- 

ὄντας ἀλλήλοις. καὶ ἐὰν μὲν παρείκῃ ἡμῖν, ταῦτα βέλτι- 
στα εἰ δὲ μή, τότε ἤδη παραχρῆμα βουλευσόμεθα ὅ τι 
δράσομεν, εἴτε ἄλλῳ συνεσόμεϑα, εἴτε καὶ αὐτὸ τὸ ϑεῖον 
τὸ σοὶ γιγνόμενον πειρασόμεϑα παραμυϑεῖσϑαι εὐχαῖσί τε 

καὶ θυσίαις καὶ ἄλλῳ ὅτῳ ἂν οἱ μάντεις ἐξηγῶνται. 
AH. “ΜἝΜηκέτι πρὸς ταῦτα ἀντείπῃς, ὦ Σώκρατες, τῷ 

μειρακίῳ εὖ γὰρ λέγει Θεάγης. 
ZO. AM εἰ δοκεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν, οὕτω ποιῶμεν. 

PLATO 1l. 7 



98 

84, 

85, 

93, 

93, 

SCHOLIA IN THEAGEM. 

17. Παροιμία ἱερὸν συμβουλή, ἐπὶ τῶν καθαρῶς 
καὶ ἀδόλως συμβουλευόντων. δεῖ γὰρ τὸν συμβουλεύοντα 
μὴ τὸ ἔδιον σκοπεῖν" τὸ γὰρ ἱερὸν οὐδενὸς ἔδεον ἀλλὰ 
τῶν χρωμένων ἐστὶ κοινόν ἐπειδὴ καταφεύγουσιν àc- 
περ εἰς τὰ ἱερὰ θέλοντες συμβουλεύεσϑαι οἱ ἄνϑρω- 
ποι. προσήκει οὖν τοῖς συμβουλεύουσιν ἀψευδεῖν καὶ 

τὰ βέλτιστα κατὰ τὴν αὐτῶν γνώμην συμβουλεύειν. 

ἄλλοι δέ φασιν ἔπαινον φέρειν τῆς συμβουλῆς τὴν πα- 
ροιμέαν" εἶναι γὰρ αὐτὴν θείαν καὶ ὑπὲρ ἄνϑρω- 
πον. μέμνηται δ᾽ αὐτῆς καὶ ᾿Δριστοφάνης ἐν Auqua- 
ράῳ. (Fragm. 104. Dind.) 

15. ἐδιδά ξατο) ἀντὶ τοῦ οὐκ αὐτὸς ἀλλὰ δι’ ἑτέρου 
ἐδίδαξέ τινος. 

2. Eu o ez v] ὅπερ ἂν εἴποι τις εὐχερῶς εἰπεῖν ἐθέλων 
ἢ ἁπλῶς, τοῦτο ἔμβραχυ λέγεται. ἔμβραχν οὖν συντό- 
uog καὶ ἁπλῶς. Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ ᾿ΑΔριστοφῶν- 
τος νοἷδε γὰρ αὐτῷ δεδομένην ἄδειαν καὶ πράττειν 
καὶ γράφειν 0 τι ἂν ἔμβραχυ βούληται « ᾿Δριστοφά- 
vns Θεσμοφοριαξούσαις (v. 390 sq.) 

ποῦ δ᾽ οὐχὶ διαβέβληκεν, ὅπου περ ἔμβραχυ 
εἰσὶν ϑεαταὶ καὶ τραγφδικοὶ χοροί; 

Κρατῖνος “Ὥραις (Ed. Runkel p. 70.) 
ἔδεε [σε] παρέχειν, ὅ τι τις εὔξαιτ᾽ ἔμβραχυ. 

13. ᾿ἀναγυροῦς δῆμος Αἰαντίδος, dq οὗ Avoyv- 
ράσιοι. 



EPAZTAI. 





. St. p. 

MK. Eig Διονυσίον vo? γραμματιστοῦ εἰσῆνθον, καὶ 

εἶδον αὐτόϑι τῶν τε νέων τοὺς ἐπιεικεστάτους δοκοῦντας 

εἶναι τὴν ἰδέαν καὶ πατέρων εὐδοκίμων, καὶ τούτων ἐρα- 
σεάς. ἐτυγχανέτην οὖν δύο τῶν μειρακίων ἐρέξοντε, περὶ 

ὅτου δέ, οὐ σφόδρα κατήκονον᾽ ἐφαινέσθην μέντοι ἢ περὶ 
᾿λναξαγόρου ἢ περὶ Οἰνοπίδου ἐρίξειν" κύκλους γοῦν γρά- 

φοντες ἐφαινέσθην καὶ ἐγκλίσεις τινὰς ἐμιμοῦντο τοῖν 
χεροῖν ἐπικλίνοντε καὶ μάλ᾽ ἐσπουδακότε. κἀγώ -- καθήμην 
γὰρ παρὰ τὸν ἐραστὴν τοῦ ἑτέρου αὐτοῖν -- κινήσας οὖν 
αὐτὸν τῷ ἀγκῶνι ἠρόμην, ὅ τί x09! οὕτως ἐσπουδακότε 
τὼ μειρακίω εἴτην, καὶ timov: Ἦ που μέγα τι καὶ καλόν 
ἐστι, περὶ Orov τοσαύτην σπουδὴν πεποιημένω ἐστόν. Ὁ δ᾽ 
εἶπε, Ποῖον, ἔφη, μέγα καὶ καλόν; ἀδολεσχοῦσι μὲν οὖν 

οὗτοι περὶ τῶν μετεώρων καὶ φλυαροῦσι φιλοσοφοῦντες. 

Καὶ ἐγὼ ϑαυμάσας αὐτοῦ τὴν ἀπόκρισιν εἶπον" 'Q νεανία, 

αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι τεὸ φιλοσοφεῖν; 7) τί οὕτω χαλεπῶς 
λέγεις ; Καὶ ὁ ἕτερος -- πλησίον γὰρ χαθϑήμενος ἐτύγχανεν 
αὐτοῦ, ἀντεραστὴς ὧν -- ἀκούσας ἐμοῦ τε ἐρομένου κά- 
κείνου ἀποκρινομένου, Οὐ πρὸς σοῦ γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
ποιεῖς τὸ καὶ ἀνερέσϑαι τοῦτον, εἰ αἰσχρὸν ἡγεῖται φιλο- 
σοφίαν εἶναι. ἢ οὐκ οἶσθα αὐτόν, ὅτι τραχηλιξόμενος καὶ 
ἐμπιπλάμενος καὶ καθεύδων πάντα τὸν βίον διατετέλεκεν; 
ὥστε σὺ τί αὐτὸν dov ἀποχρινεῖσθαι ἄλλ᾽ ἢ ὅτι αἰσχρόν 
ἐστι φιλοσοφία ; Ἦν δὲ οὗτος μὲν τοῖν ἐρασταῖν περὶ μου- 

482. 
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σικὴν διατετριφώς, ὁ δ᾽ ἕτερος, Ov ἐλοιδόρει, περὶ yv- 
μναστικήν. καί μοι ἔδοξε χρῆναι τὸν μὲν ἕτερον ἀφιέναε, 
τὸν ἐρωτώμενον, ὅτι οὐδ᾽ αὐτὸς προσεποιεῖτο περὶ λόγων 
ἔμπειρος εἶναι ἀλλὰ περὶ ἔργων, τὸν δὲ σοφώτερον προσ- 
“οιούμενον εἶναι διερωτῆσαι, ἕνα καὶ εἴ τι δυναίμην, παρ᾽ 

αὐτοῦ ὠφεληϑείην. εἶπον οὖν ὅτι Eig κοινὸν μὲν τὸ ἐρώ- 
τημα ἠρόμην᾽ εἰ δὲ σὺ olt; τοῦδε κάλλιον ἀποκρινεῖσθαι, 
σὲ ἐρωτῶ τὸ οὐτὸ ὅπερ καὶ τοῦτον, εἰ δοκεῖ σοι τὸ φι- 
λοσοφεῖν καλὸν εἶναι ἢ oU. 

EK. Σγεδὸν οὖν ταῦτα | λεγόντων ἡμῶν ἑπακούσαντε 
τὼ μειρακίω ἐσιγησάτην, καὶ αὐτὼ παυσαμένω τῆς ἔριδος 
ἡμῶν ἀκροαταὶ ἐγενέσθην. καὶ O τι μὲν οἱ ἐρασταὶ ἔπα- 
ϑον, οὐκ οἶδα, αὐτὸς δ᾽ οὖν ἐξεπλάγην" ἀεὶ γάρ ποτε 
ὑπὸ τῶν νέων tt καὶ καλῶν ἐκπλήττομαι. ἐδόκει μέντοι 
μοι καὶ ó ἕτερος οὐχ ἧττον ἐμοῦ dyovuis: οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
ἀπεκρίνατό γέ μοι καὶ μάλα φιλοτίμως. Ὁπότε γάρ τοι, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὸ φιλοσοφεῖν αἰσχρὸν ἡγησαίμην εἶναε, 
οὐδ᾽ ἂν ἄνθρωπον νομίσαιμει ἐμαυτὸν εἶναι, οὐδ᾽ ἄλλον 
τὸν οὕτω διακείμενον, ἐνδεικνύμενος εἰς τὸν ἀντεραστήν, 
καὶ λέγων μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ἕν᾽ αὐτοῦ κατακούοι τὰ 
παιδικά. Καγὼ εἶπον, Καλὸν ἄρα δοκεῖ σοι τὸ φιλοαο- 
gei»; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί οὖν, ἐγὼ ἔφην" ἦ δοκεῖ 
ὅοι οἷόν τε εἶναι εἰδέναι πρᾶγμα ὁτιοῦν εἴτε καλὸν εἴτε 
αἰσχρόν ἐστιν, ὃ μὴ εἰδείη τις τὴν ἀρχὴν O τι ἔστιν; 
Οὐκ ἔφη. Οἶσθ’ ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅ τι ἔστι τὸ φιλοσο- 
φεῖν ; Καὶ μάλ᾽, ἔφη. - Τί οὖν ἔστιν; ἔφην ἐγώ. Τί δ᾽ 
ἄλλο γε, ἢ κατὰ τὸ Σόλωνος ; Σόλων γάρ πον εἶπε 

γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος " 
καὶ ἐμοὶ δοκεῖ οὕτως ἀεὶ χρῆναι ἕν γέ τι μανθάνειν τὸν 
μέλλοντα φιλοσοφήσειν, καὶ νεώτερον ὄντα καὶ πρεσβύ- 
τερον, ἵν᾽ og πλεῖστα ἐν τῷ βίῳ μάϑῃ. Καί μοι τὸ μὲν 
πρῶτον ἔδοξέ τι εἰπεῖν, ἔπειτά πῶς ἐννοήσας ἠρόμην 
αὐτόν, εἰ τὴν φιλοσοφίαν πολυμάϑειαν ἡγοῖτο εἶναι. 
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Kdxsivog, Πάνυ, ἔφη. "Hysi δὲ δὴ καλὺν εἶναι μόνον 
τὴν φιλοσοφίαν ἢ καὶ ἀγαθόν; ἦν δ᾽ ἐγώ. Καὶ ἀγαϑόν, 
ἔφη, πάνυ. Πότερον οὖν ἐν φιλοσοφίᾳ τι τοῦτο ἴδιον 
ἐνορᾷς, ἢ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις οὕτω σοε δοκεῖ ἔχειν ; olov 

φιλογυμναστίαν οὐ μόνον ἡγεῖ καλὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ 
ἀγαθόν; ἢ οὔ; Ὁ δὲ καὶ μάλα εἰρωνικῶς εἶπε δύο" Πρὸς 
μὲν τόνδε μοι εἰρήσθω, ὅτι οὐδέτερα" πρὸς μέντοι σέ, 
ὦ Σώκρατες, ὁμολογῶ καὶ καλὸν εἶναι καὶ ἀγαϑόν. "AQ 
οὖν καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις τὴν πολυπονίαν φιλογυμνα- 

στίαν ἡγεῖ εἶναι; Κἀκεῖνος ἔφη, Πάνυ γε, ὥσπερ γε καὶ 
ἐν τῷ φιλοσοφεῖν τὴν πολυμάϑθειαν φιλοσοφίαν ἡγοῦμαι 
εἶναι. Καγὼ εἶπον, Ἡγεῖ δὲ δὴ τοὺς φιλογυμναστοῦντας 
ἄλλου του ἐπιθυμεῖν ἢ τούτου, ὅ τι ποιήσει αὐτοὺς εὖ 
ἔχειν τὸ σῶμα; Τούτου, ἔφη. Ἦ οὖν οἱ πολλοὶ πόνοι 

τὸ σῶμα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ποιοῦσιν εὖ ἔχειν; | Πῶς γὰρ ἄν, 

ἔφη, ἀπό y ὀλίγων πόνων τὸ σῶμά τις εὖ ἔχαι; Καί 

μοι ἔδοξεν ἤδη ἐνταῦϑα κινητέος εἶναι ὁ φιλογυμναστής, 
ἕνα μοι βοηϑήσειε διὰ τὴν ἐμπειρίαν τῆς γυμναστικῆς. 

κἄπειτα ἠρόμην αὐτόν, Σὺ δὲ δὴ τί σιγᾷς ἡμῖν, ὦ λῷστε, 
τούτου ταῦτα λέγοντος ; ἢ καὶ σοὶ δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι 
εὖ τὰ σώματα ἔχειν ἀπὸ τῶν πολλῶν πόνων, ἢ ἀπὸ τῶν 
μετρίων; Ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ᾧμην τὸ λεγό- 
μδνον δὴ τοῦτο καὶ νῦν γνῶναι, ὅτι οἱ μέτρφι πόνοι 
εὖ ποιοῦσιν ἔχειν τὰ σώματα. πόϑεν δή; οὐχὶ ἄνδρα γε 
ἄγρυπνόν τε xol ἄσιτον καὶ ἀτριβῆ τὸν τράχηλον ἔχοντα 
καὶ λεπτὸν ὑπὸ μεριωνῶν. Καὶ αὐτοῦ ταῦτα εἰπόντος 
ἤσθη τὰ μειράκια καὶ ἐπεγέλασεν, ὁ δ᾽ ἕτερος ἠρυϑρίασε. 
Καὶ ἐγὼ εἶπον, Τί οὖν; σὺ ἤδη ξυγχωρεῖς μήτε πολλοὺς 
μήτε ὀλίγους πόνους εὖ ποιεῖν ἔχειν τὰ σώματα τοὺς 
ἀνθρώπους, ἀλλὰ τοὺς μετρίους; ἢ διαμάχει δυοῖν ὄντοιν 
νῶν περὶ τοῦ λόγου; Κἀκεῖνος, Πρὸς μὲν τοῦτον, ἔφη, 
κἂν πάνυ ἡδέως διαγωνισαίμην, καὶ εὖ oló ὅτι ἱκανὸς 
d» γενοίμην βοηθῆσαι τῇ ὑποθέσει, ἣν ὑπεθέμην, καὶ εἰ 
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ταύτης ἔτι φαυλοτέραν ὑπεθέμην οὐδὲν γάρ iori: πρὸς 
μέντοι σὲ οὐδὲν δέομαι παρὰ δόξαν φιλονεικεῖν, ἀλλ᾽ 
ὁμολογῶ μὴ τὰ πολλὰ ἀλλὰ τὰ μέτρια γυμνάσια τὴν 
εὐεξίαν ἐμποιεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Τί δὲ τὰ σιτία; τὰ 

μέτρια ἢ τὰ πολλά; ἔφην ἐγώ. Καὶ τὰ σιτία ὡμολόγει. 

Ἔτι «δὲ κἀγὼ προσηνάγκαξζον αὐτὸν ὁμολογεῖν καὶ τἄλλα 
πάντα τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ μέτρια μάλιστα ὠφελεῖν, 
ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ μηδὲ τὰ ὀλίγα" καί μοι ὡμολόγει τὰ 
μέτρια. Τί δέ, ἔφην, τὰ περὶ τὴν ψυχήν; τὰ μέτρια 
ὠφελεῖ ἢ τὰ ἄμετρα τῶν προσφερομένων; Τὰ μέτρια, 
ἔφη. Οὐκοῦν ἕν τῶν προσφερομένων ψυχῇ ἐστὶ καὶ τὰ 
μαϑήματα; Ὡμολόγει. Καὶ τούτων ἄρα τὰ μέτρια ὠφελεῖ, 
ἀλλ᾽ οὐ τὰ πολλά; Συνέφη. 

ΕΠ. Τίνα οὖν ἐρόμενοι ἂν δικαίως ἐροίμεθα, ὁποῖοι 
μέτριοι πόνοι καὶ σιτία πρὸς τὸ σῶμά ἐστιν; Ὡμολογοῦ- 

μὲν τρεῖς ὄντες, ὅτι ἐχτρὸν ἢ παιδοτρίβην. Τίνα δ᾽ ἂν 
περὶ σπερμάτων σπορᾶς, ὑπόσον μέτριον; Καὶ τούτου 
τὸν γεωργὸν ὡμολογοῦμεν. Τίνα δὲ περὶ μαϑημάτων εἰς 
ψυχὴν φυτεύσεώς τε καὶ σπορᾶς ἐρωτῶντες δικαίως ἂν 
ἐροίμεθα, ὁπόσα καὶ ὁποῖα μέτρια; Τοὐντεῦθεν ἤδη 
ἀπορίας μεστοὶ ἦμεν ἅπαντες. κἀγὼ προσπαίξων αὐτοὺς 
ἠρόμην, Βούλεσϑε, ἔφην, ἐπειδὴ ἡμεῖς ἐν ἀπορίᾳ ἐσμέν, 
ἐρώμεϑα ταυτὶ τὰ μειράκια; ἢ ἴσως αἰσχυνόμεθα, ὥσπερ 
ἔφη τοὺς μνηστῆρας Ὅμηρος, μὴ ἀξιοῦντας εἶναί τινὰ 
ἄλλον, ὅστις ἐντενεῖ τὸ τόξον; 

Ἐπειδὴ οὖν μοι ἐδόκουν ἀθυμεῖν πρὸς τὸν λόγον, 
ἄλλῃ ἐπειρώμην σχοπεῖν, καὶ εἶπον, Ποῖα δὲ μάλιστ᾽ ἄττα 
τοπάζομεν εἶναι τῶν μαθημάτων, ἃ δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα 
μανϑάνειν, ἐπειδὴ οὐχὶ πάντα οὐδὲ πολλά; Ὑπολαβὼν 
οὖν ὃ σοφώτερος εἶπεν, ὅτι καλλιστα ταῦτ᾽ εἴη τῶν μα- 
ϑημάτων καὶ προσήκοντα, dq ὧν ἂν πλείστην δόξαν 
ἔχοι τις εἰς φιλοσοφίαν" πλείστην δ᾽ ἂν ἔχοι δόξαν, εἰ 
δοκοίη τῶν τεχνῶν ἔμπειρος εἶναι πασῶν, εἰ δὲ μή, aM 
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πλείστων ys xal μάλιστα τῶν ἀξιολόγων, μαϑὼν αὐτῶν 
ταῦτα, ἃ προσήκει τοῖς ἐλευϑέροις μαϑεῖν, ὅσα ξυνέσεως 
ἔχεται, μὴ ὅσα χειρονυργίας.. ἶἾ49᾽ οὖν οὕτω λέγεις, ἔφην 
ἐγώ, ὥσπερ ἐν τῇ τεκτονικῇ, καὶ γὰρ ἐκεῖ τέχτονα μὲν 
ἂν πρίαιτο πέντε ἢ ἐξ μνῶν ἄκρον, ἀρχιτέκτονα δὲ οὐδ᾽ 
ἂν μυρίων δραχμῶν ὀλίγοι ys μὴν καὶ ἐν πᾶσι τοῖς “Ελλησι 
γίγνονταε. ἄρα μή τι τοιοῦτον λέγεις; Καὶ ὃς ἀκούσας 
μον ξνυνεχώρει καὶ αὐτὸς λέγειν τοιοῦτον. 

ΕΝ. Ἠρόμην δ᾽ αὐτόν, εἰ οὐκ ἀδύνατον εἴη δύο 
μόνας τέχνας οὕτω μαϑεῖν τὸν αὐτόν, μὴ ὅτι πολλὰς καὶ 

μεγάλας. Ὁ δέ, Μὴ οὕτως μου, ἔφη, ὑπολάβης, ὦ Σώ- 
κρατερ, (Og λέγοντος, ὅτε δεῖ ἑκάστην τῶν τεχνῶν τὸν 
φιλοσοφοῦντα ἐπίστασθαι ἀκριβῶς, ὥσπερ αὐτὸν τὸν τὴν 
τέχνην ἔχοντα, ἀλλ᾿ ὡς εἰκὸς ἄνδρα ἐλεύϑερόν τε καὶ πε- 
παιδευμένον, ἐπακολουθῆσαί τε τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ 
δημιουργοῦ οἷόν τ᾽ εἶναι διαφερόντως τῶν παρόντων, καὶ 
αὐτὸν ξυμβάλλεσθαι γνώμην, ὥστε δοκεῖν χαριέστατον 
εἶναι καὶ σοφώτατον τῶν ἀεὶ παρόντων ἐν τοῖς λεγομένοις 

τε καὶ πραττομένοις περὶ τὰς τέχνας. Κἀγώ, ἔτι γὰρ αὖ- 
τοῦ ἠμφεγνόουν τὸν λόγον 6 τι ἐβούλετο, 4o ἐννοῶ, 

ἔφην, οἷον λέγεις τὸν φιλόσοφον ἄνδρα; δοκεῖς γάρ μοι 

λέγειν οἷον ἐν τῇ ἀγωνίᾳ εἰσὶν οἱ πένταϑλοι πρὸς τοὺς 
δρομέας ἢ τοὺς παλαιστάς. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τούτων μὲν 

λείπονται κατὰ τὰ τούτων ἀϑλα καὶ δεύτεροί εἰσε πρὸς 
τούτους. τῶν δὲ ἄλλων ἀϑλητῶν πρῶτοι καὶ νικῶσιν αὖ- 
τούς. τάχ᾽ ἂν ἴσως τοιοῦτόν τι λέγοις καὶ τὸ φιλοσοφεῖν 
ἀπεργάξεσθαι τοὺς ἐπιτηδεύοντας τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα᾽ 
τῶν μὲν πρώτων εἰς | ξύνεσιν περὶ τὰς τέχνας ἐλλείπεσϑαι, 

τὰ δευτερεῖα δ᾽ ἔχοντας τῶν ἄλλων περιέϊῖναι, καὶ οὕτως 
γίγνεσθαι περὶ πάντα ὕὑπακρόν τινὰ ἄνδρα τὸν πεφιλοσο- 
φηπότα. τοιοῦτόν τινά μοι δοκεῖς ἐνδείκνυσθαι. Καλῶς 

γέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες φαίνει ὑπολαμβάνειν τὰ περὶ 
τοῦ φιλοσόφον, ἀπεικάσας αὐτὸν τῷ πεντάϑλῳ. ἔστι γὰρ 
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ἀτεχνῶς τοιοῦτος οἷος μὴ δουλεύειν μηδενὶ πράγματι 
μηδ᾽ εἰς τὴν ἀκρίβειαν μηδὲν διαπεπονηκέναι, ὥστε διὰ 
τὴν τοῦ ἑνὸς τούτου ἐπιμέλειαν τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀπο- 

λὲλεῖφϑαι, ὥσπερ οἱ δημιουργοί, ἀλλὰ πάντων μετρίως 
ἐφῆφϑαι. 

WV. μετὰ ταύτην δὴ τὴν ἀπόκρισιν ἐγὼ προθυμού- 
psvog σαφῶς εἰδέναι O τι λέγοι, ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τοὺς 
ἀγαθούς, πότερον χρησίμους ἢ ἀχρήστους εἶναι ὑπολαμ- 
βάνοι. Χρησίμους δήπου, ὦ Σώκρατες, ἔφη.  4Q οὖν, 
εἴπερ οἱ ἀγαθοὶ χρήσιμοι, οἱ πονηροὶ ἄχρηστοι; Ὡμολόγει. 

Τί δέ; τοὺς φιλοσόφους ἄνδρας χρησίμους ἡγεῖ ἢ οὔ; 

Ὁ δὲ ὡμολόγει χρησίμους, καὶ πρός γε ἔφη χρησιμωτάτους 
εἶναι ἡγεῖσθαι. Φέρε δὴ γνῶμεν, εἰ ἀληθῆ λέγεις, ποῦ 
καὶ χρήσιμοι ἡμῖν εἰσὶν ol ὕπακροι οὗτοι; δῆλον γὰρ Ott 

ἑκάστον γε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων φαυλότερός ἐστιν ὁ 
φιλόσοφος. Ὡμολόγει. Φέρε δὴ σύ, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ τύχοις 
ἢ αὐτὸς ἀσθενήσας ἢ τῶν φίλων τις τῶν σῶν, περὶ οὗ 
σὺ σπουδὴν μεγάλην ἔχεις, πότερον ὑγίειαν βουλόμενος 
κτήσασθαι τὸν ὕπακρον ἐκεῖνον τὸν φιλόσοφον εἰσάγοις 
ἂν εἰς τὴν οἰκίαν ἢ τὸν ἰατρὸν ἂν λάβοις; ᾿Αμφοτέρους 
ἔγωγ᾽ ἄν, ἔφη Μή μοι, εἶπον ἐγώ, ἀμφοτέρους λέγε, 
ἀλλ᾽ ὁπότερον μᾶλλόν τε καὶ πρότερον. Οὐδεὶς d», ἔφη, 
τοῦτό ys ἀμφισβητήσειεν, cg οὐχὶ τὸν ἐχτρὸν καὶ μᾶλλον 
καὶ πρότερον. Τί δ᾽; ἐν vnl χειμαζομένῃ ποτέρῳ ἂν μᾶλ- 
λον ἐπιτρέποις σαντόν τε καὶ τὰ σεαυτοῦ, τῷ κυβερνήτῃ 
ἢ τῷ φιλοσόφῳ; Τῷ κυβερνήτῃ ἔγωγε. Οὐκοῦν καὶ τάλλα 
πάνθ᾽ οὕτως, ἕως ἄν τις δημιουργὸς 7, οὐ γρήσιμός ἐστιν 
ὁ φιλόσοφος ; Φαίνεται, ἔφη Οὐκοῦν νῦν ἄχρηστός τις 
ἡμῖν ἐστὶν ὁ φιλόσοφος ; εἰσὶ γὰρ ἡμῖν δήπου δημιουργοί" 
ὡμολογήσαμεν δὲ τοὺς μὲν ἀγαθοὺς χρησίμους εἶναι, τοὺς 
δὸ μοχϑηροὺς ἀχρήστους. ᾿Ηναγκάξετο ὁμολογεῖν. 

VK Τί οὖν μετὰ τοῦτο ἔρωμαί σε; ἢ ἀγροικότερόν 
ἐστιν ἐρέσθαι; 'EgoU 0 τι βούλει. Οὐδὲν δή, ἔφην ἐγώ, 
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ξητῶν ἄλλο ἢ ἀνομολογήσασϑαι τὰ εἰρημένα. ἔχει δέ mag 
oL. ὡμολογήσαμεν καλὸν εἶναι τὴν φιλοσοφίαν xol | αὐτοὶ 
φιλόσοφοι εἶναι, τοὺς δὲ φιλοσόφους ἀγαθούς, τοὺς δὲ 
ἀγαθοὺς χρησίμους, τοὺς δὲ πονηροὺς ἀχρήστους. αὖϑις 
δ᾽ αὖ τοὺς φιλοσόφους ὡμολογήσαμεν, ἕως ὧν δημιουργοὶ 
ὦσιν, ἀχρήστους εἶναι, δημιουργοὺς δὲ ἀεὶ εἶναι. οὐ γὰρ 
ταῦτα ὡμολόγηται; Πάνυ ys, 7 δ᾽ ὅς. Ὡμολογοῦμεν ἄρα, 
εἷς ἔοικε, κατά γε τὸν σὸν λόγον, εἴπερ τὸ φιλοσοφεῖν 
ἐστὶ περὶ τὰς τέχνας ἐπιστήμονας εἶναι ὃν σὺ λέγεις τὸν 
τρόπον, πονηροὺς αὐτοὺς εἶναι καὶ ἀχρήστους, ἕως ἂν ἐν 
ἀνθρώποις τέχναι ὦσιν. ἀλλὰ μὴ οὐχ οὕτως, ὦ φίλε, 
ἔχωσι, μηδ᾽ ἦ τοῦτο φιλοσοφεῖν, περὶ τὰς τέχνας ἐσπου- 

δακέναι, οὐδὲ πολυπραγμονοῦντα κυπτάξοντα ζῇν, οὐδὲ 
πολυμαϑοῦντα, ἀλλ᾽ ἄλλο τι, ἐπεὶ ἐγὼ ᾧμην καὶ ὄνειδος 
εἶναι τοῦτο καὶ βαναύσους καλεῖσθαι τοὺς περὲ τὰς τέχνας 
ἐσπουδακότας. 

VIL Ὧδε δὲ σαφέστερον εἰσόμεθα, εἰ ἄρ᾽ ἀληϑῆ 
λέγω, ἐὰν τοῦτο ἀποκρίνῃ. τίνες ἵππους ἐπίστανται κολά- 

£u» ὀρθῶς; πότερον οἵπερ βελτίους ποιοῦσιν ἢ ἄλλοι; 
Οἴπερ βελείους. Τί δέ; κύνας οὐχ οἱ βελτίους ἐπίστανται 
ποιεῖν, οὗτοι καὶ κολάζειν ὀρθῶς ἐπίστανται; Ναί. Ἢ 
αὐτὴ ἄρα τέχνη βελτίους τὸ ποιεῖ καὶ κολάξει ὀρϑῶς; 
Φημί, ἡ δ᾽ ὅς. Τί δαί; πότερον ἥπερ βελτίους τε ποιεῖ 
καὶ κολάζει ὀρθῶς, 7 αὐτὴ καὶ γιγνώσκει τοὺς χρηστοὺς 
καὶ τοὺς μοχϑηρούς, ἢ ἑτέρα τις; H αὐτή, ἔφη. Ἐϑ9ε- 
λήσεις οὖν καὶ κατ᾽ ἀνθρώπους τοῦϑ᾽ ὁμολογεῖν, ἥπερ 
βελείους ἀνθρώπους ποιεῖ, ταύτην εἶναι καὶ τὴν κολά- 
ξουσαν ὀρθῶς καὶ διαγιγνώσκουσαν τοὺς χρηστούς rs καὶ 
τοὺς μοχϑηρούς ; Πάνυ γε, ἔφη. Οὐκοῦν ἥτις ἕνα, καὶ 
πολλούς, καὶ ἥτις πολλούς, καὶ ἕνα; Ναί. Καὶ wo" 
ἵππων δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὕτως ; Φημί. Τίς 
οὖν ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη, ἥτις τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἀκολα- 
σταίνοντας καὶ παρανομοῦνταρ ὀρθῶς κολάξει; οὐχ ἡ δικα- 
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στική; Ναί. Ἦ ἄλλην οὖν τινὰ καλεῖς δικαιοσύνην ἢ 
ταύτην; Οὐκ, ἀλλὰ ταύτην. Οὐκοῦν ἥπερ πολάξουσιν 
ὀρθῶς, ταὐτῃ xol γιγνώσχουσι τοὺς γρηστοὺς καὶ τοὺς 

μοχϑηρούς; Ταύτῃ. Ὅστις δὲ ἕνα γιγνώσκει, καὶ πολλοὺς 
γνώσεται; Ναί. Καὶ ὅστις γε πολλοὺρ ἀγνοεῖ, καὶ ἕνα; 
Φημί. Ei ἄρα ἵππος ὧν ἀγνοοῖ τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς 
πονηροὺς ἵππους, κἂν αὐτὸν ἀγνοοῖ, ποῖός τίς ἐστιν; 

Φημί. Καὶ εἰ βοῦς ὧν ἀγνοοῖ τοὺς πονηροὺς καὶ τοὺς 
χρηστοὺς βοῦς, κἂν αὐτὸν ἀγνοοῖ, ποῖόρ τίς ἐστιν; Ναί; 
ἔφη. Οὕτω δὴ καὶ εἰ κύων; Ὡμολόγει. Τί δ᾽; ἐπειδὰν 
ἄνϑρωπός τις ὧν ἀγνοῇ τοὺς γρηστοὺς καὶ | μοχϑηροὺς ἀν- 
ϑρώπους, ἀρ᾽ οὐχ ἑαυτὸν ἀγνοεῖ, πότερον χρηστός ἐστιν 

ἢ πονηρός, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ἄνϑρωπός ἐστιν; Ἐυνεχώρει. 
Τὸ δ᾽ ἑαυτὸν ἀγνοεῖν σωφρονεῖν ἐστὲν ἢ μὴ σωφρονεῖν; 
M?) σωφρονεῖν. Τὸ ἑαυτὸν ἄρα γιγνώσκειν ἐσεὶ σωφρονεῖν; 
Φημί, ἔφη. Τοῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοικε, τὸ ἐν Δελφοῖς γράμμα 
παρακελεύεται, σωφροσύνην ἀσκεῖν καὶ δικαιοσύνην. Ἔοι- 
κεν. Τῇ αὐτῇ δὲ ταύτῃ καὶ κολάξειν ὀρθῶς ἐπιστάμεθα; 
Φημί. Οὐκοῦν ἡ μὲν κολάξειν ὀρθῶς ἐπισεάμεϑα, δικαιο- 
σύνη αὕτη ἐσείν, ἡ δὲ διαγιγνώσκειν καὶ ἑαυτὸν καὶ ἄλ- 
λους, σωφροσύνη; Ἔοικεν, ἕφη ΤἸΤαὐτὸν ἄρ᾽ ἐστὶ καὶ 
δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη; Φαίνεται. 

ΨΙΕΕΙ. Καὶ μὴν οὕτω γε καὶ αἱ πόλεις εὖ οἰκοῦνταε, 
ὅταν οἱ ἀδικοῦντες δίκην διδῶσιν. ᾿4ληθῆ λέγεις, ἔφη. 
Καὶ πολιτικὴ ἄρα ἡ αὐτή ἐστιν. Ξυνεδόκει. Τί δέ; ὅταν 
εἷς ἀνὴρ ὀρθῶς πόλιν διοικῇ, ὄνομά γε τούτῳ οὐ τύραννός 
τε καὶ βασιλεύς; Φημί. Οὐκοῦν βασιλικῇ τε καὶ τυραννικῇ 
τέχνῃ διοικεῖ; Οὕτως. Kol αὗται ἄρ᾽ αἱ αὐταὶ τέχναι 
εἰσὶν ἐκείναις ; Φαίνονται. Τί δέ; ὅταν εἷς ὧν ἀνὴρ οὐκίαν 
διοικῇ ὀρθῶς," τί ὄνομα τούτῳ ἐστίν ; οὐκ οἰκονόμος τε 
καὶ δεσπότης; Ναί. Πότερον οὖν καὶ οὗτος δικαιοσύνῃ 
εὖ ἂν τὴν οἰκίαν διοικοῖ ἢ ἄλλῃ τινὶ τέχνῃ; Διπκαιοσύνῃ. 
Ἔστιν ἄρα ταὐτό, ὡς ἔοικε, βασιλεύς, τύραννος, πολιτι- 
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κόρ, οὐιονόμος, δεσπότης, σώφρων, δίκαιος. καὶ μία 

τέχνη ἐστὶ βασιλική, τυραννική, πολιτική, δεσποτική,, οἶκο- 

νομική, δικαιοσύνη, σωφροσύνη. Φαίνεται, ἔφη, οὕτως. 
EX. Πότερον οὖν τῷ φιλοσόφῳ, ὅταν μὲν latgüg 

περὶ τῶν καμνόντων τι λέγῃ, αἰσχρὸν μήϑ᾽ ἔπεσϑαι τοῖς 

λεγομένοις δύνασϑαι μήτε ξυμβάλλεσϑαι μηδὲν περὶ τῶν 

λεγομένων ἢ πραττομένων, καὶ ὁπόταν ἄλλος τις τῶν 

δημιουργῶν, ὡσαύτως ' ὅταν δὲ δικαστὴς ἢ βασιλεὺς ἢ 
ἄλλος τις ὧν νῦν δὴ διεληλύϑαμεν, οὐκ αἰσχρὸν περὲ 

τούτων μήϑ᾽ ἕπεσθαι δύνασϑαι μήτε συμβάλλεσθαι περὶ 
αὐτῶν; Πῶς δ᾽ οὐκ αἰσχρόν, ὦ Σώκρατες, περί γε τοσού- 

τῶν πραγμάτων μηδὲν ἔχειν συμβάλλεσϑαι; Πότερον οὖν 
καὶ περὶ ταῦτα λέγωμεν, ἔφην, πένταϑλον αὐτὸν δεῖν 
εἶναι καὶ ὕπαπρον, τὰ δευτερεῖα ἔχοντα πάντων τὸν φι- 
λόσοφον, καὶ ἀχρεῖον εἶναι, ἕως ἂν τούτων τις 7], 7] πρῶτον 
μὲν τὴν αὐτοῦ οἰκίαν οὐκ ἄλλῳ ἐπιτρεπτέον οὐδὲ τὰ δευ- 
τερεῖα ἐν τούτῳ ἑχτέον, ἀλλ᾽ αὐτὸν κολαστέον δικάξοντα 
ὀρθῶς, εἰ μέλλει εὖ οἰκεῖσϑαι αὐτοῦ ἡ οὐκία; Ἐῤυνεχώρει 
δή μοι. "Ems γε δήπου ἐάν τε οἱ φίλοι αὐτῷ διαίτας 
ἐπιτρέπωσιν, ἐάν τε ἡ πόλις τι προστάττῃ διακρίνειν ἣ 
δικάξειν, αἰσχρὸν ἐν | τούτοις, ὦ ἑταῖρε, δεύτερον φαίνε- 

σϑαι ἢ τρίτον καὶ μὴ οὐχ ἡγεῖσθαι; zoxsi μοι. Πολλοῦ 
ἄρα δεῖ ἡμῖν, ὦ βέλτιστε, τὸ φιλοσοφεῖν πολυμάϑειά τε 
εἶναι καὶ περὶ τὰς τέχνας πραγματεία. 

Εἰπόντος δ᾽ ἐμοῦ ταῦτα ὁ μὲν σοφὸς αἰσχυνθεὶς τοῖς 
προειρημένοις ἐσίγησεν, ὁ δὲ ἀμαϑὴς ἔφη ἐκείνως εἶναι. 
καὶ οἱ ἄλλοι ἐπήνεσαν τὰ εἰρημένα. | 
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I0. GEORGIUS BAITERUS 

LECTORI. 

Theaetetum huncce cum collegae optimi zoo:- 

μίαστον vellent emittere, equidem satius duxi spatio 

reliquo uti ad mendum quod in adnotatione critica ad 

* maiorem editionem operae commiserant corrigendum. 

Ut enim locutionem σμικρὰ xol οὐδέν (p. A7. v. 7.), in 

» qua erant qui offenderent, exemplo confirmaremus, 

similem e Platone locum afferre voluimus, quem tamen 

propter omissionem unius numeri frustra quaesieris. 

Leguntur autem quae significavimus verba in Platonis 

Politico p. 298 A, ubi haec sunt: ὧν σμικρὰ μὲν εἰς 

τὸν χάμνοντα καὶ οὐδὲν ἀναλίσκουσι. Conferatur etiam 

D'Orville δὰ Charitonem p. 581. 

Absoluto Theaeteto iam in Sophista edendo versa- 

mur, qui hoc ipso anno e prelo prodibit. Sequi autem 



nos eundem, qui Stephano placuit, dialogorum ordinem, 

vel tacentibus nobis te ipsum ex iis qui adhuc a nobis 

' editi sunt perspexisse confidimus. 

Vale et inceptis nostris, quae bibliopola honestis- 

simus bonarumque litterarum amantissimus egregie 

adiuvat, favere perge. 

I e 
Turici, Kal. Novembr. a. M. D. Ccc. ΧΧΧΥ͂ΠΙ. 
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TA TOT A4I1AAOT'OT IIPOZQOIIA 

EYKAEIAHEZX, TEPWIQN, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, OEOAQPOZ, 

OEAITHTO X. 



St. p. 
149. 

"Aot, ὦ Τερψίων, ἢ πάλαι ἐξ ἀγροῦ; 
TEP. ἘἘπιεικῶς πάλαι. καὶ σέ γε ἐζήτουν κατ᾽ dyo- 

φὰν καὶ ἐθαύμαζον, ὅτι οὐχ οἷός v ἡ εὑρεῖν. 
ET. Οὐ γὰρ ἦ κατὰ πόλιν. 
TEP. Ποῦ μήν; 
ET. Eig λιμένα καταβαίνων Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φε- 

ρομένῳ ἐκ Κορίνϑου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ᾿4ϑήναζξε. 
TEP. Ζώῶντι ἢ τετελευτηκότι; 
ET. Ζῶντι καὶ μάλα μόλις χαλεπῶς μὲν γὰρ ἔχει 

καὶ ὑπὸ τραυμάτων τινῶν, μᾶλλον μὴν αὐτὸν αἱρεῖ τὸ 
γεγονὸς νόσημα ἐν τῷ στρατεύματι. 

TEP. Μῶν ἢἡ δυσεντερία; 
. ET. Ναί. 

TEP. Οἷον ἄνδρα λέγεις ἐν κινδύνῳ εἶναι. 
ET. Καλόν τε καὶ ἀγαϑόν, ὦ Τερψέων, ἐπεί τοι καὶ 

νῦν. ἤκουόν τινων μάλα ἐγκωμιαξζόντων αὐτὸν περὶ τὴν 
μάχην. 

TEP. Καὶ οὐδέν γ᾽ ἄτοπον, ἀλλὰ πολὺ ϑαυμαστό- 
τερον εἰ μὴ τοιοῦτος ἦν. ἀτὰρ πῶς οὐκ αὐτοῦ Μεγαροῖ 
κατέλυεν; 

ET. Ἠπείγετο οἴκαδε" ἐπεὶ ἔγωγ᾽ ἐδεόμην καὶ" συνε- 
βούλενον, ἀλλ᾽ οὐκ ἤϑελε. καὶ δῆτα προπέμψας αὐτόν, 
ἀπιὼν πάλιν ἀνεμνήσθην καὶ ἐθαύμασα Σωκράτους, ὡς 

* 
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μαντικῶς ἄλλα τε δὴ εἶπε καὶ περὶ τούτου. δοκεῖ γάρ a. 
μοι ὀλίγον πρὸ τοῦ ϑανάτου ἐντυχεῖν αὐτῷ μειρακίῳ ὄντι, 
καὶ συγγενόμενός τε καὶ διαλεχθεὶς πάνν ἀγασϑῆναι αὐτοῦ 
τὴν φύσιν. καί μοι ἐλϑόντι ᾿Αϑήναξζε τούς τε λόγους ovg 
διελέχϑη αὐτῷ διηγήσατο, καὶ μάλα ἀξίους ἀκοῆς, εἶπέ 
τε ὅτι πᾶσα ἀνάγκη εἴη τοῦτον ἐλλόγιμον γενέσθαι, εἴπερ 
εἰς ἡλικίαν ἔλθοι. 

TEP. Kol ἀληϑῆ γε, εἷς ἔοικεν, εἶπεν. ἀτὰρ τίνες 
ἦσαν ol λόγοι; ἔχοις ἂν διηγήσασϑαι; 

ET. Οὐ μὰ τὸν Δία, οὔκουν οὕτω γε ἀπὸ στόματος" 
ἀλλ ἐγραψάμην μὲν τότ᾽ εὐϑὺς | οἴκαδ᾽ ἐλθὼν ὑπομνή- 
ματα, ὕστερον δὲ κατὰ σχολὴν ὠναμιμνησκόμενος ἔγραφον, 
καὶ ὁσάκις ᾿Αϑήναξε ἀφικοίμην, ἐπανηρώτων τὸν Σωκράτη 

ὃ μὴ ἐμεμνήμην, καὶ δεῦρο ἐλθὼν ἐπηνωρϑούμην' ὥστε 
μοι σχεδόν τι πᾶς 0 λόγος γέγραπται. 

TEP. ᾿Α4ληϑῆ᾽ ἤκουσά σου καὶ πρότερον, καὶ μέντοι 5. 
ἀεὶ μέλλων κελεύσειν ἐπιδεῖξαι διατέτριφα δεῦρο. ἀλλὰ τί 

| «κωλύει νῦν ἡμᾶς διελθεῖν; πάντως ἔγωγε καὶ ἀναπαύσα- 
σϑαι δέομαι, εἷς ἐξ ἀγροῦ ἥκων. 

1,9... ET. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ καὶ αὐτὸς μέχρι Ἔρινεοῦ Θεαίτητον 
προὔπεμωψα, ὥστε οὐκ ἂν ἀηδῶς ἀναπανοίμην. ἀλλ᾽ ἴωμεν, 
καὶ ἡμῖν ἅμα ἀναπανυομένοις ὁ παῖς ἀναγνώσεται. 

TEP. ὈὈὐρυϑῶς λέγεις. 

ET. Τὸ μὲν δὴ βιβλίον, ὦ Τερψίων, τουτί' ἐγρα- 
ψάμην δὲ δὴ οὑτωσὶ τὸν λόγον, οὐκ ἐμοὶ Σωκράτη διη- 
γούμενον ὡς διηγεῖτο, ἀλλὰ διαλεγόμενον οἷς ἔφη διαλε- 
χϑῆναι. ἔφη δὲ τῷ τε γεωμέτρῃ Θεοδώρῳ καὶ τῷ Θεαετήτῳ. 
ἕνα οὖν ἐν τῇ γραφῇ μὴ παρέχοιδν πράγματα αἱ μεταξὺ 7. 

τῶν λόγων διηγήσεις περὶ αὐτοῦ τε ὁπότε λέγοι ὁ Σωκρά- 
τηρ, οἷον, Κἀγὼ ἔφην ἢ Καὶ ἐγὼ εἶπον, ἢ αὖ περὶ τοῦ 
ἀποκρινομένου, ὅτι Συνέφη ἢ Οὐχ ὡμολόγει, τούτων 
ἕνεκα αἷς αὐτὸν αὐτοῖς διαλεγόμενον ἔγραψα, ἐξελὼν τὰ 
τοιαῦτα. 

pite 
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TEP. Καὶ οὐδέν ye ἀπὸ τρόπου, à Ἐύὐκλείδη. 
ET.: ᾿Αλλὰ, παῖ, λαβὲ τὸ βιβλίον καὶ λέγε. 

ΣΩ. Ἐἰ μὲν τῶν ἐν Κυρήνῃ μᾶλλον ἐκηδόμην, ὦ Θεό- 
δωρε, τὰ ἐκεῖ ἄν σε καὶ περὶ ἐκείνων ἀνηρώτων, εἴ τινες 
αὐτόθι περὶ γεωμετρίαν 1j τινα ἄλλην φιλοσοφίαν εἰσὶ 
τῶν νέων ἐπιμέλειαν ποιούμενοι" νῦν δέ — ἧττον γὰρ ἐκχεί- 
vovg ἢ τούσδε φιλῶ, καὶ μᾶλλον ἐπυθυμῶ εἰδέναι τίνες ΄ 

ἡμῖν τῶν νέων ἐπίδοξοι γενέσϑαι ἐπιεικεῖς ταῦτα δὴ 
αὐτός τε σκοπῶ καϑ᾽ ὅσον δύναμαι, καὶ τοὺς ἄλλους 
ἐρωτῶ οἷς dv ὁρῶ τοὺς νέους ἐθέλοντας ξυγγίγνεσθαι. 
σοὶ δὴ ovx ὀλίγιστοι πλησιάζουσι, καὶ δικαίως" ἄξιος γὰρ 
τά τε ἄλλα καὶ γεωμετρίας ἕνεκα. εἰ δὴ οὖν τινι ἐνέτυχες 
ἀξίῳ λόγου, ἡδέως ἂν πυϑοίμην. 

ΘΕΟ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ἐμοί τε εἰπεῖν καὶ σοὶ 
ἀκοῦσαι πάνυ ἄξιον, οἵῳ ὑμῖν τῶν πολιτῶν μειρακίῳ ἔντε- 
τύχηκα. καὶ εἰ μὲν ἦν καλός, ἐφοβούμην ἂν σφόδρα λέγειν, 
μὴ καί τῳ δόξω ἐν ἐπιϑυμίᾳ αὐτοῦ εἷναι" νῦν δέ, καὶ 
μή μοι ἄχϑου, οὐκ ἔστε καλός, προσέοικε δὲ σοὶ τήν τὲ 
σιμότητα καὶ τὸ ἕξω τῶν ὀμμάτων' ἧττον δὲ ἢ σὺ ταῦτ᾽ 
ἔχει. ἀδεῶς δὴ λέγω. εὖ | γὰρ ἔσϑι ὅτε ὧν δὴ πώποτε ἊΣ 

ἐνέτυχον, καὶ πάνυ πολλοῖς πεπλησίακα, οὐδένα πω ἢσϑό- 
μην οὕτω ϑαυμαστῶς εὖ πεφυκότα. τὸ γὰρ εὐμαϑῆ ὄντα, 
ὡς ἄλλῳ γαλεπόν, πρᾷον αὖ εἶναι διαφερόντως, καὶ ἐπὶ -. .... 0. 
τούτοις ἀνδρεῖον παρ᾽ ὁντινοῦν, ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ dv φόμην 
γενέσθαι οὔτε ὁρῶ γιγνομένους" ἀλλ᾽ οἵ τε ὀξεῖς ὥσπερ 
οὗτος καὶ ἀγχίνοι καὶ μνήμονες ὡς τὼ πολλὰ καὶ πρὸς τὰρ 
ὀργὰς ὀξύφῥδοποί εἰσι, καὶ ἄττοντες φέρονται ὥσπερ τὰ 
ἀνερμάτιστα πλοῖα, καὶ μανικώτεροι ἢ ἀνδρειότεροι φύ- 
ονται, οἵ τε αὖ ἐμβριϑέστεροι νωϑροί πως ἀπαντῶσι πρὸς 
τὰς μαϑήσεις καὶ λήϑης γέμοντες. ὁ δὲ οὕτω λείως τε 
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καὶ ἀπταίστως καὶ ἀνυσίμως ἔρχεται inl τὰς μαθήσεις τε 6. 
καὶ ξητήσεις μετὰ πολλῆς πραότητος, οἷον ἐλαίου ῥεῦμα 
ἀψοφητὶ ῥέοντος, ὥστε ϑαυμάσαι τὸ τηλικοῦτον ὄντα 
οὕτω ταῦτα διαπράττεσθαι. 

ΣΩ. E ἀγγέλλεις. τίνος δὲ καὶ ἔστι τῶν πολιτῶν; 

ΘΕΟ. ᾿Δκήκοα μὲν τοὔνομα, μνημονεύω δὲ οὔ. ἀλλὰ 
γάρ ἐστι τῶνδε τῶν προσιόντων ὁ ἐν τῷ μέσῳ. ἄρτι γὰρ 

« 5.765. 8p τῷ ἔξω δρόμῳ ἠλείφοντο ἑταῖροί τέ τινες οὗτοι αὐτοῦ 
καὶ αὐτός, νῦν δέ μοι δοκοῦσιν ἀλειψάμενοι δεῦρο ἐέναι. 
ἀλλὰ σκόπει εἰ γιγνώσκεις αὐτόν. ᾿ 

ΣΩ. Γιγνώσκω" ὁ τοῦ Σουνιέως Ἐὐφρονίου ἐστί, καὶ 
πάνυ γε, ὦ φίλε, ἀνδρὸς οἷον καὶ σὺ τοῦτον διηγεῖ, καὶ 
ἄλλως εὐδοκίμου, καὶ μέντοι καὶ οὐσίαν μάλα πολλὴν κα- 
τέλιπε. τὸ δ᾽ ὄνομα οὐκ οἷδα τοῦ μειρακίου. 

ΘΕΟ. Θεαίτητος, ὦ Σώκρατες, τό γε Ovouà* τὴν μέν- 7 
τοι οὐσίαν δοκοῦσί μοι ἐπίτροποί τινες διεφθαρκέναι. 
ἀλλ ὅ ὅμως καὶ πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἐλευθεριότητα ϑαυ- 
μασεός, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. ΓΕννικὸν λέγεις τὸν ἄνδρα. καί μοι" κέλευε αὐτὸν 
ἐνθάδε. παρακαθίξεσϑαι. 

GEO. Ἔσται ταῦτα. Θεαίτητε, δεῦρο παρὰ Σωκράτη. 
ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Θεαίτητε, ἵνα κἀγὼ ἐμαυτὸν 

.ἀνασκέψωμαι, ποῖόν τι ἔχω τὸ πρόσωπον. φησὶ γὰρ Θεό- 
᾿ δωρορ ἔχειν μὲ σοὶ ὅμοιον. ἀτὰρ εἰ νῷν ἐχόντοιν ἕκα- 
τέρου λύραν ἔφη αὐτὰς ἡρμόσθαι ὁμοίως, πότερον εὐθὺς 
Qv ἐπισεεύομεν ἢ ἐπεσκεψάμεϑ᾽ ἂν εἰ μουσικὸς ὧν λέγει; 

GEAI. ᾿Ἐπεσκεψάμεϑ᾽ ἄν. 
AQ. Οὐκοῦν τοιοῦτον μὲν εὑρόντες ἐπευθόμεθ᾽ ἄν, 

ἄμουσον δέ, ἠπιστοῦμεν; 
GEAIL "A493. 
Z8. Νῦν δέ y οἶμαι, εἴ τι μέλεε ἡμῖν τῆς τῶν 

, προσώπων ὁμοιότητος, σκεπτέον εἰ γραφικὸς | ὧν λέγει 7] οὔ. 
Oe OEAI 4οκεῖ μοι. 
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Z9. ἮἪ οὖν ξωγραφικὸς Θεόδωρος; 
GEAI. Οὔχ, ὅσον γ᾽ ἐμὲ εἰδέναι. 
ΣΩ. '4Q οὐδὲ γεωμετρικός; 
ΘΕΑ͂Ι. Πάντως δή xov, ὦ Σώκρατες. ᾿ 

s. ΦΣΩ. 'H καὶ ἀστρονομικὸς καὶ λογισεικός τε καὶ uov- 
σικὸς καὶ ὅσα παιδείας ἔχεται; 

OEAI. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ. Ἐ μὲν ἄρα ἡμᾶς τοῦ σώματός τι ὁμοίους φησὶν 

εἶναι ἐπαινῶν πῃ ἢ ψέγων, οὐ πάνυ αὐτῷ ἄξιον τὸν νοῦν 
προσέχειν. 

OEAI. Ἴσως οὔ. 
ΣΩ. ΤΙ δ᾽, εἰ ποτέρου τὴν ψυχὴν ἐπαινοῖ πρὸς ἀρε- 

τήν τε καὶ σοφίαν; ἀρ᾽ οὐκ ἄξιον τῷ μὲν ἀκούσαντι προ- 
ϑυμεῖσθαι ἀνασκέψασϑαι τὸν ἐπαινεθέντα, τῷ δὲ προϑύ- 
pog ἑαυτὸν ἐπιδεικνύναι; 

OEAI. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες. 
|: ΣΏ, “Ὧρα τοίνυν, ὦ φίλε Θεαίτητε, σοὶ μὲν ἐπιδει- 

κνύναι, ἐμοὶ δὲ σκοπεῖσθαι" cg εὖ ἴσϑε ὅτι Θεόδωρος 
πολλοὺς δὴ πρός μὲ ἐπαινέσας ξένους τε καὶ dorovg . 
οὐδένα πω ἐπήνεσεν ὡς σὲ νῦν δή. 

ΘΕΑ͂Ι. Εὖ dv ἔχοι, ὦ Σώκρατες" ἀλλ’ ὅρα μὴ παί- 
ἕων ἔλεγεν. — 

ΣΩ. Οὐχ οὗτος ὁ τρόπος Θεοδώρου. ἀλλὰ μὴ dva- 
δύου τὰ ὠμολογημόνα σκηπτόμενος παίξοντα λέγειν τόνδε, 
ἔνα μὴ καὶ ἀναγκασθῇ μαρτυρεῖν᾽ πάντως γὰρ οὐδεὶς 
ἐπισκήψει αὐτῷ. ἀλλὰ θαῤῥῶν ἔμμενε τῇ ὁμολογίᾳ. 

GEAL ᾿Αλλὰ xo? ταῦτα ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ. 
4 Z9. Aéys δή μοι' μανϑάνεις xov παρὰ Θεοδώρου 

γεωμετρίας ἄττα; 
GEAI. Ἔχγωγε. 
ΣΏΩ. Καὶ τῶν περὶ ἀστρονομέαν τε καὶ ἁρμονίας καὶ 

λογισμούς; 
OEAI. Προϑυμοῦμαί γε δή. 
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Z9. Καὶ yàg ἐγώ, ὦ moi, παρά τε τούτον καὶ παρ᾽ 
ἄλλων, oUg ἂν οἵωμαί τι τούτων ἐπαΐειν. ἀλλ᾽ ὅμως τὰ 
μὲν ἄλλα ἔχω περὶ αὐτὰ μετρίως, σμικρὸν δέ τι ἀπορῶ, 
ὃ μετὰ σοῦ τε καὶ τῶνδε σκεπτέον. καί μοι λέγε" dQ οὐ 

τὸ μανθάνειν ἐστὶ τὸ σοφώτερον γίγνεσθαι περὶ ὃ μαν- 
ϑάνει τις; ' 

GEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 
Z9. Σοφίᾳ δέ γ᾽ οἷμαι σοφοὶ οἱ σοφοί. 
OEAI. Naoí. 

ΣΩ. Τοῦτο δὲ μῶν διαφέρει τι ἐπιστήμης; 
OEAI. T^ ποῖον ; 

Z9. Ἣ σοφία. ἢ οὐχ ἅπερ ἐπιστήμονες, ταῦτα καὶ 
σοφοί; 

6EAI. Tí μήν; j 

ΣΩ. Τανυτὸϑ ἄρα ἐπιστήμη καὶ σοφία; 
OEAI. Ναί. 

ΣΩ. Τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἐστὶν ὃ ἀπορῶ καὶ οὐ δύ-. 
ψαμαι λαβεῖν ἱκανῶς παρ᾽ ἐμαυτῷ, ἐπιστήμη ὅ τί ποτε 

p.ioé.| τυγχάνει ὄν. ἀρ᾽ οὖν δὴ ἔχομεν λέγειν αὐτό; τί φατέ; 
τίς ἂν ἡμῶν πρῶτος εἴποι; ὁ δὲ ἁμαρτών, καὶ ὃς ἂν ἀεὶ 
ἑμαρτάνῃ, καθεδεῖται, ὥσπερ φασὶν οἱ παῖδες οἱ σφαιρί-. 
ἕξοντες, ὄνος᾽ ὃς δ᾽ ἂν περιγένηται ἀναμάρτητος, βασιλεύσει 
ἡμῶν καὶ ἐπιτάξει 0 τι ὧν βούληται ἀποχρίνεσθαι. Τί 
σιγᾶτε; οὔ τί πον, ὦ Θεόδωρε, ἐγὼ ὑπὸ φιλολογίας ἀγφοι- 
κίξζομαι, προθυμούμενος ἡμᾶς ποιῆσαι διαλέγεσθαι καὶ 
φίλους τὸ καὶ προσηγόρους ἀλλήλοις γίγνεσθαι; 

GEO. "Hworo μέν, ὦ Σώκρατες, τὸ τοιοῦτον dw εἴη 
ἄγροικον, ἀλλὰ τῶν μειρακίων τι κέλευέ σοι ἀποκρίνε- 
σθαι. ἐγὼ μὲν γὰρ ἀήϑης τῆς τοιαύτης διαλέκτου, καὶ 
οὐδ᾽ αὖ συνεϑθίξεσθϑαι ἡλικίαν ἔχω" τοῖσδε δὲ πρέποι rt 
ἂν τοῦτο καὶ πολὺ πλεῖον ἐπιδιδοῖεν" τῷ γὰρ ὄντι ἡ νεό- 
τῆς εἰς πᾶν ἐπίδοσιν ἔχει. ἀλλ᾽, ὥσπερ ἤρξω, μὴ ἀφίεσο 
τοῦ Θεαιτήτου, ἀλλ᾽ ἐρώτα. 
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XQ. ᾿ἀκούεις δή, ὦ Θεαίτητε, ἃ λέγει Θεόδωρος, 
ἀπιστεῖν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὔτε σὺ ἐθελήσεις, οὔτε θέμις 

περὶ τὰ τοιαῦτα ἀνδρὶ σοφῷ ἐπιτάττοντε νεώτερον ἄπει- 
ϑεῖν. αλλ εὖ καὶ γενναίως εἰπέ" τί σοι δοκεῖ εἶναι 

ἐπιστήμη ; 
ΘΕΑ͂Ι. ᾿Δλλὰ χρή, ὦ Σώκρατες, ἐπειδήπερ ὑμεῖς κε- 

λεύετε. πάντως γάρ, ἂν τι καὶ ἁμάρτω, ἑἐπανορϑώσετε. 
ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν, ὧν πέρ γε οἷοί τε ὦμεν. 
GEAI. Δοκεῖ τοίνυν μοι καὶ ἃ παρὰ Θεοδώρου ἄν 

τις μάϑοι ἐπιστῆμαι εἶναι, γεωμετρία τε καὶ ἃς νῦν δὴ 

σὺ διῆλθες, καὶ αὖ σκυτοτομική τὸ καὶ αἱ τῶν ἄλλων δη- 

μιουργῶν τέχναι, πᾶσαί τε καὶ ἑκάστη τούτων, οὐκ ἄλλο 
τι ἢ ἐπιστήμη εἶναι. 

EQ. ΓΕνναίως ys καὶ φιλοδώρως, ὦ φίλε, ὃν αἰτη- 
ϑεὶς πολλὰ δίδως καὶ ποικίλα ἀνθ᾽ πλοῦ. 

OEAI. Πῶς τί τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; 
ΣΏ. Ἴσως μὲν οὐδέν" o μέντοι οἶμαι, φράσω. ὅταν 

λέγῃς σχυτικήν, μή τι ἄλλο φράζεις 7 ἐπισεήμην ὑποδη- 
μάτων ἐργασίας; 

GEAI. Οὐδέν. 
AQ. ΤΙ δ᾽, ὅταν τεκτονικήν; μή τι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην 

τῆς τῶν ξυλίνων σκευῶν ἐργασίας; 
GEAI. Οὐδὲ τοῦτο. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐν ἀμφοῖν, οὗ ἑκατέρα ἐπιστήμη, τοῦτο 

ὀρέξεις ; , | 
6EAI. Naí. : 

ZQ. Τὸ δ᾽ ἐπερωτηϑέν, à Θεαίτητε, οὐ τοῦτο ἦν, 
τίνων v ἐπιστήμη, οὐδὲ ὁπόσαι τινές. οὐ γὰρ ἀρυνθμῆσαι 
αὐτὰς βουλόμενοι ἠρόμεϑα, ἀλλὰ γνῶναι ἐπιστήμην αὐτὸ 
ὅ τί ποτ᾽ ἐστίν. ἢ οὐδὲν λέγω; 

OEAl Πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶς. 
| ΣΩ. Σκέψαι δὴ καὶ τόδε. εἴ τις ἡμᾶς τῶν φαύλων 79 

τι καὶ προχείρων ἔροιτο, οἷον περὶ πηλοῦ, 0 τί ποτ᾽ ἐστίν, 
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«ε 

εἰ ἀποκριναίμεϑθα αὐτῷ πηλὸς ὁ τῶν γυτρέων καὶ πηλὸς 
ὠωνλαϑδν- Jug τῶν ἱπνοπλαϑῶν καὶ πηλὸς ὁ τῶν πλνθουργῶν, οὐκ 
se hak dy γελοῖοι εἶμεν; | 

ΘΕΑ͂Ι. Ἴσως. 

ZO. Πρῶτον μέν γέ που οἰόμενοι συνιέναι ἐκ τῆς 

ἡμετέρας ἀποκρίσεως τὸν ἐρωτῶντα, ὅταν εἴπωμεν πηλός, 
εἴτε ὁ τῶν κοροπλαϑῶν προσϑέντες εἴτε ἄλλων ὠντινων- 
οὖν δημιουργῶν. ἢ olt, τίς τι συνίησί τινος ὄνομα, ὃ 
μὴ οἷδε τί ἐστιν; 

OEAIL Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα ἐπιστήμην ὑποδημάτων συνίησιν ὁ 5. 

ἐπιστήμην μὴ εἰδώς. 
. GEAI. Οὐ ydg. 

ΣΏ. Σκχυτικὴν ἄρα οὐ συνίησιν ὃς d» ἐπιστήμην 
ἀγνοῇ, οὐδέ τινα ἄλλην τέχνην. . 

.EAI. Ἔστιν οὕτως. | 
ZQ. ΓΕελοία ἄρα ἡ ἀπόκρισις τῷ ἐρωτηϑέντι ἐπι- 

στήμη τί ἐστιν, ὅταν ἀποκρίνηται τέχνης τινὸς ὄνομα. 
τινὸς γὰρ ἐπιστήμην ἀποκρίνεται, οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτηϑείς. 

OEAIL Ἔοικεν. 

EQ. ἜἘπειτά γέ που ἐξὸν eite xol βραχέως dmo- 
κρίνασϑαι περιέρχεται ἀπέραντον ὁδόν. olov καὶ ἐν τῇ τοῦ 
πηλοῦ ἐρωτήσει φαῦλόν που καὶ ἁπλοῦν εἰπεῖν ὅτι yi 
ὑγρῷ φυραϑεῖσα πηλὸς ἂν εἴη, τὸ δ᾽ ὅτου ἐᾷν χαίρειν. 

GEAI. Ῥάδιον, ὦ Σώκρατες, νῦν γε οὕτω φαίνεται" 
ἀτὰρ κινδυνεύεις ἐρωτᾷν' οἷον καὶ αὐτοῖς ἡμῖν ἔναγχος 

. εἰσῆλθε διαλεγομένοιρ, ἐμοί τε καὶ τῷ σῷ ὁμωνύμῳ τούτῳ 
Σωκράτει. 

ΣΩ. Τὸ ποῖον δή, ὦ Θεαίτητε; 

ΘΕΑ͂Ι. Περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε ἔγραφε, μκ 
τῆς τε τρίποδος πέρε καὶ πεντέποδος, ἀποφαίνων ὅτι 
μήκει οὐ ξύμμετροι τῇ ποδιαίᾳ, καὶ οὕτω κατὰ μίαν ὁκά- 
στην προαιρούμενος μέχρε τῆς ἑπτακαιδεκάποδος᾽ ἐν δὲ 
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ταύτῃ πως ἐνέσχετο. ἡμῖν οὖν εἰσῆχϑέ τι τοιοῦτον, ἐπειδὴ 
ἄπειροι τὸ πλῆθος αἱ δυνάμεις ἐφαίνοντο, πειραθῆναι 
ξυλλαβεῖν εἰς ἕν, ὅτῳ πάσας ταύτας προσαγορεύσομεν τὰς 
δυνάμεις. 

ΣΩ. 'H καὶ εὕρετέ τι τοιοῦτον; 
OEAI. Ἔμοιγε δοκοῦμεν. σκόπει δὲ καὶ σύ. 
EQ. Aéyt. 

GEAI. Τὸν ἀριϑμὸν πάντα δίχα διελάβομεν. τὸν uiv 
δυνάμενον ἴσον ἰσάκις γίγνεσθαι τῷ τετραγώνῳ τὸ σχῆμα 
ἀπεικάσαντερ τεεράγωνόν τε καὶ ἰσόπλευρον προσείπομεν. 

ΣΩ. Kol εὖ. γε. 

OEAL Τὸν τοίνυν μεταξὺ τούτου, ὧν καὶ τὰ τρία 
καὶ τὰ πέντε | καὶ πᾶς ὃς ἀδύνατος ἴσος ἐσάκις γενέσθαι, je. "»8. 

ἀλλ ἢ πλείων ἐλαττονάκις ἢ ἐλάττων πλεονάκις γίγνεταε, 

μείξων δὲ καὶ ἐλάττων ἀεὶ πλευρὰ αὐτὸν περιλαμβάνει, 
τῷ προμήκει αὖ σχήματι ἀπεικάσαντες προμήκη ἀριϑμὸν 
ἐκαλέσαμεν. 

ΣΩ. Καάλλιστα. ἀλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο; - 
GEAI. “Ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον xol ἐπί- 

πεδὸν ἀριϑμὸν τετραγωνίξζουσε, μῆκος ὠὡρισάμεθα, ὅσαι 
δὲ τὸν ἑτερομήκη, δυνάμεις, ὡς μήκει μὲν οὐ ξυμμέτρους 
ἐκείναις, τοῖς δ᾽ ἐπιπέδοις ἃ δύνανται. καὶ περὶ τὰ 
στερεὰ ἄλλο τοιοῦτον. 

“- ΦΩ. "ΑΔριστά γ᾽ ἀνθρώπων, ὦ παῖδες" ὥστε μοι δοκεῖ 
ὁ Θεόδωρος οὐκ ἔνοχος τοῖς ψευδομαρτυρίοις ἔσεσθαι. 

OEAIL Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ὅ γε ἐρωτᾷς περὶ 
ἐπιστήμης, οὐκ ὧν δυναίμην ἀποκρίνασθαι, ὥσπερ περὶ 
τοῦ μήκους καὶ τῆς δυνάμεως. καίτοι σύ γέ μοι δοκεῖς τοιοῦ- 
τόν τι ξητεῖν" ὥστε πάλιν αὖ φαίνεται ψευδὴς ὁ Θεόδωρος. 

ΣΩ. Τί δαί; εἴ σε πρὸς δρόμον ἐπαινῶν μηδενὶ οὕτω 
δρομικῷ ἔφη τῶν νέων ἐντετυχηκέναι, εἶτα διαϑέων τοῦ 
ἀκμάζοντος καὶ ταχίστου ἡττήϑης, ἧττόν τι ἂν οἴει ἀληθῆ 
τόνδ᾽ ἐπαινέσαι; 
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ΘΕΑῚ. Οὐκ ἔγωγε. 
ZQ. ᾿Αλλὰ τὴν ἐπιστήμην, ὥσπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, 

ἄκρων. σμικρόν τι oli εἶναι ἐξευρεῖν καὶ οὐ τῶν πάντῃ ἀκριβῶν; 
OEAI. Νὴ τὸν 4i ἔγωγε καὶ μάλα γε τῶν ἀκροτάτων. 
ΣΩ. Θάῤῥει τοίνυν περὶ σαυτῷ καί τι olov Θεόδωρον “4: ᾿ 

λέγειν, προθυμήϑητι δὲ παντὶ τρόπῳ τῶν τε ἄλλων πέρι 
καὶ ἐπιστήμης λαβεῖν λόγον, τί ποτε τυγχάνει Ov. 

- GEAI. Προϑυμίας μὲν ἕνεκεν, ὦ Σώκρατες, φανεῖται. 
ΣΩ. Ἴ9ι δή" καλῶς γὰρ ἄρτι ὑφηγήσω" πειρῶ μι- 

μϑύμενος τὴν περὶ τῶν δυνάμεων ἀπόκρισιν, ὥσπερ ταύ- 
τας πολλὰς οὔσας b») εἴδεε περιέλαβες, οὕτω καὶ τὰς 
πολλὰς ἐπιστήμας ἑνὶ λόγῳ προσειπεῖν. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλ: εὖ ἴσϑι, ὦ Σώκρατες, πολλάκις δὴ αὐτὸ 
ἐπεχείρησα σκέψασθαι, ἀκούων τὰς παρὰ σοῦ ἀποφερο- 
μένας ἐρωτήσεις" dAlà γὰρ οὔτ᾽, αὐτὸς δύναμαι πεῖσαι 
ἐμαυτὸν εἰς ἱκανῶς τι λέγω, οὔτ᾽ ἄλλου ἀκοῦσαι λέγοντος 
οὕτως ὡς σὺ διακελεύει" οὐ μὲν δὴ αὖ οὐδ᾽ ἀπαλλαγῆναι 
τοῦ μέλειν. | 

Z8. 'Qólvug γάρ, ὦ φίλε Θεαίτητε, διὰ τὸ μὴ κενὸς p» 
ἀλλ᾽ ἐγκύμων εἶναι. 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐκοῖδα, ὦ Σώκρατες" ὃ μέντοι πέπονθα λέγω. 
piro XQ. Ela, ὦ | καταγέλαστε, οὐκ ἀκήκοας, og ἐγώ 

εἶμι υἱὸς μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυρᾶς, Φαι- 

ναρέτης; 
6EAI. Ἤδη τοῦτό γε ἤκουσα. 
ZQ. ἶἾάφρα καί, ὅτι ἐπιτηδεύω τὴν αὐτὴν τέχνην, 

ἀκήκοας; 
ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς. 
ZQ. ᾿4λλ:᾿ εὖ ἴσθ᾽ ὅτι" μὴ μέντοι μου κατείπῃς πρὸς 

τοὺς ἄλλους. λέληθα γάρ, ὦ ἑταῖρε, ταύτην ἔχων τὴν 
τέχνην οἱ δέ, ἅτε οὐκ εἰδότες, τοῦτο μὲν οὐ λέγουσι περὶ 
ἐμοῦ, ὅτι δὲ ἀτοπώτατός εἰμε καὶ ποιῶ τοὺς ἀνθρώπους 
ἀπορεῖν. ἦ καὶ τοῦτο ἀκήκοας; 
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OEAl. "Eyoy. 

Z9. Εἴπω ovv σοι τὸ αἴτιον; 

ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Ἐννόησον δὴ τὸ περὶ τὰς μαίας ἅπαν ὡς ἔχει, 
καὶ ódov μαϑήσει ὃ βούλομαι. οἶσϑα ydo που ὡς οὐδεμία 
αὐτῶν ἔτι αὐτὴ κυϊσκομένη τε καὶ τίκτουσα ἄλλας μαιεύ- 

stet, ἀλλ᾽ αἱ ἤδη ἀδύνατοι τίκτειν. 
ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὗν. 

EQ. Αἰτίαν δέ γε τούτου φασὶν εἶναι τὴν "άρτεμιν, 
ὅτι ἄλοχος οὖσα τὴν λοχείαν εἴληχε. στερίφαις μὲν οὖν 
ἄρα οὐκ ἔδωκε μαιεύεσθαι, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀἄσϑε- 
νεστέρα ἢ λαβεῖν τέχνην ὧν ἂν ἦ ἄπειρος" ταῖς δὲ δὲ 
ἡλικίαν ἀτόκοις προσέταξε, τιμῶσα τὴν αὐτῆς ὁμοιότητα. 

ΘΕΑ͂Ι.  Eíxóg. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τόδε εἰκός τε καὶ ἀναγκαῖον, τὰς 
κυούσας καὶ μὴ γιγνώσκεσθαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν μαιῶν 7) 
τῶν ἄλλων; | 

GEAI. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Καὶ μὴν καὶ διδοῦσαί γε αἱ μαῖαε φαρμάκια καὶ 
ἐπάδουσαι δύνανται ἐγείρειν τε τὰρ ὠδῖνας καὶ μαλθακω- 

τέρας, ἂν βούλωνται, ποιεῖν, καὶ τίκτειν τὸ δὴ τὰς δυστο- 
κούσας, καὶ ἐὰν νέον ὃν δόξῃ ἀμβλίσκειν, ὠἀμβλίσκουσιν;- 

OEAI. Ἔστι ταῦτα. 
| ZR. "4p οὖν ἔτι καὶ vó0s αὐτῶν ἤσθησαι, ὅτι καὶ 
προμνήστριαί εἰσι δεινόταται, ὡς πάσσοφοι οὖσαι περὶ ᾿ 
τοῦ γνῶναι ποίαν χρὴ ποίῳ ἀνδρὶ συνοῦσαν ὡς ἀρίστους 
παῖδας τίκτειν; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐ πάνν τοῦτο οἶδα. 
ΣΩ. 4A ἴσϑ᾽ ὅτι ἐπὶ τούτῳ μεῖξον φρονοῦσιν ἢ ἐπὶ 

τῇ ὀμφαλητομίᾳ. ἐννόει γάρ᾽ τῆς αὐτῆς ἢ ἄλλης οἴει τέχνης 
εἶναι θεραπείαν τε καὶ ξυγκομιδὴν τῶν ἐκ γῆς καρπῶν 
καὶ αὖ τὸ γιγνώσκειν εἰς ποίαν γῆν ποῖον φυτόν τε καὶ 

σπέρμα καταβλητέον ; 
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OEAI. Οὔκ, dA τῆς αὐτῆς. 

ΣΩ. Eig γυναῖκα δέ, ὦ φίλε, ἄλλην μὲν olt. τοῦ 
τοιούτου, ἄλλην δὲ ξυγκομιδῆς; 

GEAI. Οὔκουν sixóg γε. 

ιΣΩ. Οὐ γάρ. ἀλλὰ διὰ τὴν ἄδικόν τε καὶ ἄτεχνον 
ξυναγωγὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικός, 7j δὴ προαγωγεία ὄνομα, 
φεύγουσι καὶ τὴν προμνηστικὴν ἅτε σεμναὶ οὖσαι αἱ μαῖαι, 
φοβούμεναι μὴ εἰς ἐκείνην τὴν αἰτίαν διὰ ταύτην ἐμπέ- 
σωσιν" ἐπεὶ ταῖς γε ὄντως μαίαις μόναις που προσήκει 
καὶ προμνήσασθαι ὀρϑῶς. 

OEAI. Φαίνεται. 

ΣΩ. Τὸ μὲν τοίνυν τῶν μαιῶν τοσοῦτον, ἔλαττον δὲ 
τοῦ ἐμοῦ δράματος. οὐ γὰρ πράσεστι γυναιξὶν ἐνίοτε μὲν 
εἴδωλα τίκτειν, ἔστε δ᾽ ὅτε ἀληϑινά, τοῦτο δὲ μὴ δάδιον 
εἶναι διαγνῶναι. εἰ γὰρ προσῆν, μέγιστόν τε καὶ κάλλιστον 
ἔργον ἦν ὧν ταῖς μαίαις τὸ κρίνειν τὸ ἀληϑές τε καὶ μή. 
ἢ οὐκ οἴει; 

ΘΕΑ͂Ι. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Τῇ δέ γ᾽ ἐμῇ τέχνῃ τῆς μαιεύσεως τὰ 3B ἄλλα 2o. 

ὑπάρχει ὅσα ἐκείναις, διαφέρει δὲ τῷ τε ἄνδρας ἀλλὰ μὴ 

γυναῖκας μαιεύεσθαι καὶ τῷ τὰς ψυχὰς αὐτῶν τικτούσας 
ἐπισκοπεῖν ἀλλὰ μὴ τὰ σώματα. μέγιστον δὲ τοῦτ᾽ ἔνι 
τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ, βασανίξειν δυνατὸν εἶναι παντὶ τρόπῳ 
πότερον εἴδωλον καὶ ψεῦδος ἀποτίκτει τοῦ νέου ἡ διάνοια 
ἢ γόνιμόν τε καὶ ἀληθές. ἐπεὶ τόδε γε καὶ ἐμοὶ ὑπάρχει, 
ὕπερ ταῖς μαίαις" ἄγονός Eus σοφίας, καὶ ὅπερ ἤδη ποῖ- 
λοί μοι ὠνείδισαν, ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ἐρωτῶ, αὐτὸς δὲ 
οὐδὲν ἀποκρίνομαι περὶ οὐδενὸς διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν σοφόν, 
ἀληϑὲς ὀνειδίξουσι. τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε" μαιεύεσθαί 

με ὁ θεὸς ἀναγκάζει, γεννᾷν δὲ ἀπεκώλυσεν. εἰμὶ δὴ οὖν 
αὐτὸς μὲν οὐ πάνυ τι σοφός, οὐδέ τί μοι ἔστιν εὕρημα 
τοιοῦτο, γεγονὸς τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἔκγονον" οἱ δ᾽ ἐμοὶ ξυγ- 
γιγνόμενοι τὸ μὲν πρῶτον φαίνονται ἔνιοι μὲν καὶ πάνυ 

p^ 54v. 
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ἀμαϑεῖς, πάντες δὲ προϊούσης τῆς ξυνουσίας, οἷσπερ dv 
ὁ ϑεὸς παρείκῃ, θαυμαστὸν ὅσον ἐπιδιδόντες, ὡς αὑτοῖς 
τε καὶ τοῖς ἄλλοις δοκοῦσι" καὶ τοῦτο ἐναργές, ὅτι παρ᾽ 
ἐμοῦ οὐδὲν πώποτε μαθόντες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ παρ᾽ αὐτῶν 

, αολλὰ καὶ καλὰ εὑρόντες tt καὶ κατέχοντες. τῆς μέντοι “ 
μαιεξίας ὁ θεός τε καὶ ἐγὼ αἴτιος. ὧδε δὲ δῆλον πολλοὶ 
ἤδη τοῦτο ἀγνοήσαντες καὶ ξαυτοὺς αἰτιασάμενοι, ἐμοῦ 
δὲ καταφρονήσαντες, ἢ αὐτοὶ ἢ ὑπ’ ἄλλων πεισθέντες, 
ἀπῆλθον πρωϊαίτερον τοῦ δέοντος, ἀπελθόντες δὲ τά τε 

λοιπὰ ἐξήμβλωσαν διὰ πονηρὰν ξυνουσίαν καὶ τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ 

μαιευϑέντα κακῶς τρέφοντες ἀπώλεσαν, ψευδῆ καὶ εἴδωλα 

περὶ πλείονος ποιησάμενοι τοῦ ἀληθοῦς, τελευτῶντες δ᾽ 
αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἔδοξαν ἀμαϑεῖς εἶναι. ὧν εἷς 
γέγονεν ᾿Αριστείδης | 0. Δυσιμάχου καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοί. 
οἷς, ὅταν πάλιν ἔλθωσιν δεόμενοι τῆς ἐμῆς ξυνουσίας καὶ 
ϑαυμαστὰ δρῶντες, ἐνίοις μὲν τὸ γιγνόμενόν μοι δαι- 
μόνιον ἀποκωλύει ξυνεῖναι, ἐνίοις δὲ ἐᾷ" καὶ πάλιν οὗτοι 
ἐπιδιδόασι. πάσχουσι δὲ δὴ οἱ ἐμοὶ ξυγγιγνόμενοι καὶ τοῦτο 
ταὐτὸν ταῖς τικτούσαις" οὀδίνουσι γὰρ καὶ ἀπορίας ἐμπί- 
πλανται νύκτας τε καὶ ἡμέρας πολὺ μᾶλλον ἢ ἐκεῖναι. 
ταύτην δὲ τὴν ὠδῖνα ἐγείρειν τε καὶ ἀποπαύειν ἡ ἐμὴ 
τέχνη δύναται. καὶ οὗτοι μὲν δὴ οὕτως. ἐνίοτε δέ, ὦ 
Θεαίτητε, οἱ ἄν μοι μὴ δόξωσί πως ἐγκύμονες εἶναι, γνοὺς . 
ὅτι οὐδὲν ἐμοῦ δέονται, πάνυ εὐμενῶς προμνῶμαι, καὶ 
ξὺν θεῷ εἰπεῖν, πάνυ ἱκανῶς τοπάξω οἷς ἂν ξυγγενόμενοι 
ὄναιντο. ὧν πολλοὺς μὲν δὴ ἐξέδωκα Προδίκῳ, πολλοὺς 
δὲ ἄλλοις σοφοῖς τε καὶ ϑεσπεσίοις ἀνδράσι. Ταῦτα δή 
σοι, ὦ ἄριστε, ἕνεκα τοῦδε ἐμήκυνα, ὑποπτεύων σε, ὥσ- 
περ καὶ αὐτὸς οἴει, ὠδίνειν τι κυοῦντα ἔνδον. προσφέρουν 
οὖν πρός με ὡς πρὸς μαίας υἱὸν καὶ αὐτὸν μαιευτικόν, 
καὶ ἃ ἂν ἐρωτῶ, προθυμοῦ ὕπως οἷός τ᾽ εἶ, οὕτως ἀπο- 
κρίνασθαι. καὶ ἐὰν ἄρα σκοπούμενός τε ὧν ἂν λέγης, 
ἡγήσωμαι εἴδωλον καὶ μὴ ἀληϑές, εἶτα ὑπεξαιρῶμαι καὶ 
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ἀποβάλλω, μὴ ἀγφίαινε ὥσπερ αἱ πρωτοτόκοι περὶ τὰ 
παιδία. πολλοὶ γὰρ ἤδη, ὦ θαυμάσιε, πρός μὲ οὕτω 
διετέθησαν, ὥστε ἀτεχνῶς δάκνειν ἕτοιμοι εἶναι, ἐπειδάν 
τινα λῆρον αὐτῶν ἀφαιρῶμαι, καὶ οὐκ οἴονται εὐνοίᾳ 
τοῦτο ποιεῖν, πόῤῥω ὄντες τοῦ εἰδέναι ὅτι οὐδεὶς θεὸς 
δύσνους ἀνθρώποις, οὐδ᾽ ἐγὼ δυσνοίᾳ τοιοῦτον οὐδὲν δρῶ, 
ἀλλά uou ψεῦδός τὸ ξυγχωρῆσαι καὶ ἀληϑὲς ἀφανίσαι 
οὐδαμῶς θέμις. Πάλιν δὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς, ὦ Θεαέτητε, 2» 
0 τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐπιστήμη, πειρῶ λέγειν" ὡς δ᾽ οὐχ οἷός 
τ᾽ εἶ, μηδέποτ᾽ εἴπης. ἐὰν γὰρ θεὸς ἐθέλῃ καὶ ἀνδοίζῃ, 
οἷός τ᾽ ἔσει. 

OEAI. ᾿Αλλὰ μέντοι, ὦ Σώκχρατες, σοῦ γε οὕτω πα- 
ρακελευομένου αἰσχρὸν μὴ οὐ παντὶ τρόπῳ προθυμεῖσθαι 
ὅ τί τις ἔχει λέγειν. δοκεῖ οὖν μοι ὁ ἐπιστάμενός τι αἰσθά- 

νεσθαι τοῦτο ὃ ἐπίσταται, καὶ ὥς γε νυνὶ φαίνεται, οὐκ 
ἄλλο τί ἐστιν ἐπιστήμη ἢ αἴσϑησις. | 

ZQ. Εὖγε καὶ γενναίως, ὦ xoi χρὴ γὰρ οὕτως ἐπο- 
φαινόμενον λέγειν. ἀλλὰ φέρε δὴ αὐτὸ κοινῇ σκεψώμεθα, 
γόνιμον ἢ ἀνεμιαῖον τυγχάνει ὄν. αἴσϑησις, φής, ἐπιστήμη; 

EAI. Naí. 

EQ. Kwóvvevtg μέντοι λόγον οὐ φαῦλον εἰρηκέναι 
περὶ ἐπιστήμης, ἀλλ᾽ ὃν ἔλεγε | καὶ Πρωταγόρας. τρόπον 

»ωσε. δέτινα ἄλλον εἴρηκε τὰ αὐτὰ ταῦτα. φησὶ γάρ που πάν- 
τῶν χρημάτων μέτρον ἄνθρωπον εἶναι, τῶν μὲν ὄντων, 
ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων, ὡς οὐκ ἔσειν. ἀνέγνωκας 
γάρ που; 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Ανέγνωκα καὶ πολλάκιρ. , 

ΣΩ. Οὐκοῦν οὕτω zog λέγει, ὡς οἷα μὲν ἕκαστα a« 
ἐμοὶ φαίνεται, τοιαῦτα μέν ἐστιν ἐμοί, οἷα δὲ σοί, τοι- 
αὗτα δὲ αὖ σοί' ἄνϑρωπος δὲ σύ τε κἀγώ; 

OEAL  Afy& γὰρ οὖν οὕτως. | 
ΣΩ. Eixóg μέντοι σοφὸν ἄνδρα μὴ ληρεῖν" ἐπακο- 

λουϑήσωμεν οὖν αὐτῷ. ἀφ᾽ οὐκ ἐνίοτε πνέοντος ἀνέμου 
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τοῦ αὐτοῦ ὁ μὲν ἡμῶν ῥιγοῖ, ὁ δ᾽ οὔ; καὶ ὁ uiv ἠρέμα, 
ὃ δὲ σφόδρα; 

6EAlI. Καὶ μάλα. 

ΣΩ. Πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτὸ τὸ πνεῦμα 
ψυχρὸν ἢ οὐ ψυχρὸν φήσομεν; ἢ πεισόμεϑα τῷ Πρωταγόρᾳ 
ὅτι τῷ μὲν διγοῦντι ψυχρόν, τῷ δὲ μὴ οὔ; 

ΘΕΑ͂Ι. Ἔοικεν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ φαίνεται oras ἑκατέρῳ; 
ΘΕΑΙ. Naí. 

ΣΏΩ. -Τὸ δέ γε φαίνεται αἰσθάνεσθαί ἐστιν; 
OEAI. Ἔστι γάρ. 

ΣΩ. Φαντασία ἄρα καὶ αἴσϑησις ταὐτὸν ἕν τε 9ὲερ- 
μοῖς καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις. οἷα γὰρ αἰσθάνεται ἕκαστος, 
τοιαῦτα ἑκάστῳ καὶ κινδυνεύει εἶναι. 

ΘΕΑ͂Ι. "Ἔοικεν. 

ΣΏ. Αἴσϑησις ἄρα τοῦ ὄντος ἀεί ἐστι καὶ ἀψευδές, 
ὡς ἐπιστήμη οὖσα. 

OEAIL Φαίνεται. 

ax Z9. '4Q οὖν πρὸς Χαρίτων πάσσοφός τις ἦν ὁ Πρω- 
ταγόρας, καὶ τοῦτο ἡμῖν μὲν ἠνίξατο τῷ πολλῷ συρφετῷ, 
τοῖς δὲ μαϑηταῖς ἐν ἀποῤῥήτῳ τὴν ἀλήϑειαν ἔλεγε; 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες, τοῦτο λέγεις; 

ΣΩ. Ἐγὼ ἐρῶ καὶ μάλ᾽ οὐ φαῦλον λόγον. ὡς ἄρα 
ἕν μὲν αὐτὸ καϑ᾽ αὐτὸ οὐδέν ἐστιν, οὐδ᾽ ἂν τι προσείποις 
ὀρθῶς οὐδ᾽ ὁποιονοῦν τι, ἀλλ᾽, ἐὰν ὡς μέγα προσαγο- 
ρεύῃς, καὶ σμικρὸν φανεῖται, καὶ ἐὰν βαρύ, κοῦφον, 
ξύμπαντά τε οὕτως, ὡς μηδενὸς Ovrog ἑνὸς μήτε τινός 
μήτε ὁποιουοῦν" ἐκ δὲ δὴ φορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ 

κράσεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται πάντα, ἃ δή φαμεν εἶναι, 

οὐκ ὀρθῶς προσαγορεύοντες" ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ᾽ οὐδέν, 

ἀεὶ δὲ γίγνεται. καὶ περὶ τούτον πάντες ἑξῆς οἱ σοφοί 

πλὴν Παρμενίδου ξυμφέρεσϑον, Πρωταγόρας τε καὶ a! 

Ἡράκλειτος καὶ Ἐμπεδοκλῆς, καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἄκροι 
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τῆς ποιήσεως δκατέρας᾽ κωμῳδίας μέν, Ἐπίχαρμος, τρα- 
γῳδίας δέ, Ὅμηρος, ὃς εἰπὼν 

Ὠκεανόν τε ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν 
πάντα εἴρηκεν ἔχγονα ῥδοῆς vs καὶ κινήσεως. ἢ οὐ δοκεῖ 
τοῦτο λέγειν; 

GEAI. "Euoryt. 

EQ. Τίς οὖν ἂν ἔτι πρός γε τοσοῦτον | στρατόπεδον 
καὶ στρατηγὸν Ὅμηρον δύναιτο ἀμφισβητήσας μὴ οὐ κα- 
ταγέλαστος γενέσθαι; 

OEAIL Οὐ ῥάδιον, ὦ Σώκρατερ. 
ΣΩ. Οὐ γάφ, ὦ Θεαίτητε. ἐπεὶ καὶ τάδε τῷ λόγῳ 

σημεῖα ἱκανά, ὅτι τὸ μὲν εἶναι δοκοῦν καὶ τὸ γίγνεσθαι 
κίνησις παρέχει, τὸ δὲ μὴ εἶναι καὶ ἀπόλλυσθαι ἡσυχία" 
τὸ γὰρ θερμόν τε καὶ πῦρ, ὃ δὴ xol τάλλα γεννᾷ καὶ 
ἐπιτροπεύει, αὐτὸ γεννᾶται ἐκ φορᾶς καὶ τρέψεως " τούτω 
δὲ κινήσεις. ἢ οὐχ αὗται γενέσεις πυρός; 

OEAl ἀὄὅὗται μὲν οὖν. 
ΣΩ. Καὶ μὴν τό γε τῶν ξώων γένος ἐκ τῶν αὐτῶν 

τούτων φύεται. 
OEAI. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΏ. τί δέ; ἡ τῶν σωμάτων ἕξις οὐχ ὑπὸ ἡσυχίας 
μὲν καὶ ἀργίας διόλλυται,- ὑπὸ γυμνασίων δὲ καὶ κινήσεων 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σώξεται; 

6EAI. Ναί. 

ZO. Ἡ δ᾽ ἐν τῇ ψυχῇ 85g οὐχ ὑπὸ μαθήσεως μὲν 
καὶ μελέτης, κινήσεων ὄντων, wxrütaí τε μαϑήματα καὶ 
σώζεται καὶ γίγνεται βελτίων, ὑπὸ δ᾽ ἡσυχίας, ἀμελετη- 
σίας τε καὶ ἀμαϑίας. οὔσης, οὔτε τι μανθάνει & vs ὧν 
μάϑῃ ἐπιλανθάνεται; 

GEAL Καὶ μάλα. 
ΣΩ. Τὸ μὲν à ἄρα ἀγαϑὸν κίνησις κατά τε veri» καὶ 

κατὰ σῶμα, τὸ δὲ τοὐναντίον; 
OEAI. Ἔοικεν. ᾿ 

16. 
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ZQ. Ἔτι οὖν σοι λέγω νηνεμίας τε xoi γαλήνας καὶ 
ὅσα τοιαῦτα, ὅτι αἱ μὲν ἡσυχίαι σήπουσι καὶ ἀπολλύασι, 
τὰ δ᾽ ἕτερα σώξει; καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν κολοφῶνα ἀναγ- 
κάξω προσβιβάξων, τὴν χρυσῆν σειρὰν αἷς οὐδὲν ἄλλο ἢ y4-./Spe- 
τὸν ἥλιον “Ὅμηρος λέγει, καὶ δηλοῖ ὅτε ἕως μὲν ὧν ἡ 
περιφορὰ ἢ κινουμένη καὶ ὁ ἥλιος, πάντα ἔστι καὶ σώ- 
ξεται τὰ ἐν θεοῖς τε καὶ ἀνθρώποις εἰ δὲ σταίη τοῦτο 
ὥσπερ᾽ δεϑέν, πάντα χρήματ᾽ ἂν διαφϑαρείη καὶ γένοιτ᾽ 
ὧν τὸ λεγόμενον ἄνω κάτω πάντα; 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλ ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκροψες, ταῦτα δη- 

λοῦν, ἅπερ λέγεις. 
ZQ. Ὑπόλαβε τοίνυν, ὦ ἄριστε, οὑτωσί. κατὰ τὰ ὄμ- 

poca πρῶτον, ὃ δὴ καλεῖς χρῶμα λευκόν, μὴ εἶναι αὐτὸ 
ἕτερόν τι ἔξω τῶν σῶν ὀμμάτων μηδ᾽ ἐν τοῖς ὄμμασι" 
μηδέ τιν᾽ αὐτῷ χώραν ἀποτάξῃς᾽ ἤδη γὰρ ὧν εἴη τε ὄν; 
ποῦ ἐν τάξει καὶ μένοι καὶ οὐκ ἂν ἐν γενέσει γίγνοιτο. 

4s ΘΕΩ͂Ι. ᾿Αλλὰ πῶς; 
ΣΩ. ὙἙπώμεϑα τῷ ἄρτι λόγῳ, μηδὲν αὐτὸ καϑ᾽ αὐτὸ 

ὃν ὃν τιθέντερ᾽ καὶ ἡμῖν οὕτω μέλαν τε καὶ λευκὸν καὶ 
ὁτιοῦν ἄλλο χρῶμα ἐκ τῆς προσβολῆς τῶν ὀμμάτων πρὸς 
τὴν προσήκουσαν φορὰν φανεῖται γεγενημένον, καὶ ὃ δὴ 

ἕκαστον εἶναί φαμεν χρῶμα, οὔτε τὸ προσβάλλον οὔτε τὸ p./s^. 
| προσβαλλόμενον ἔσται, ἀλλὰ μεταξύ τι ἑκάστῳ ἴδιον γε- 
yovóg: ἢ σὺ διϊσχυρίσαιο ἂν ὡς olov σοὶ φαίνεται Éxa- 
στον χρῶμα, τοιοῦτον καὶ κυνὶ καὶ ὁτῳοῦν ξώῳ; 

OEAIL | Mà “ς᾽ οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ. Τί δέ; ἄλλῳ ἀνθρώπῳ ἀρ᾽ ὅμοιον καὶ σοὶ φαί- 

νεται ὁτιοῦν; ἔχεις τοῦτο ἰσχυρῶς, ἢ πολὺ μᾶλλον, ὅτι 
οὐδὲ σοὶ αὐτῷ ταὐτὸν διὰ τὸ μηδέποτε ὁμοίως αὐτὸν 
σεαυτῷ ἔχειν; 

ΘΕΑ͂Ι. Τοῦτο μᾶλλόν μοι δοκεῖ ἢ ἐκεῖνο. 
ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲν ὃ παραμετρούμεϑα 7 οὗ ἐφα- 

πτόμεϑα, μέγα ἢ λευκὸν ἢ ϑερμὸν ἦν, οὐκ ἄν ποτε ἄλλῳ 

3 
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προσπεσὸν ἄλλο ἂν ἐγεγόνει, αὐτό γε μηδὲν μεταβάλ- 
λον" εἰ δὲ αὖ τὸ παραμετρούμενον ἢ ἐφαπτόμενον ἕκαστον 
ἦν τούτων, οὐκ ἂν αὖ ἄλλου  προσεγθόντος 5 τι παϑόν- 
τος αὐτὸ μηδὲν παϑὸν ἄλλο ἂν ἐγένετο. ἐπεὶ νῦν γε, € 29. 
φίλε, ϑαυμαστά τε καὶ γελοῖα εὐχερῶς πως ἀναγκαβόμεϑα | 

λέγειν, ὡς φαίη ἂν Πρωταγόρας τε καὶ πᾶς ὁ và αὐτὰ 
ἐκείνῳ ἐπιχειρῶν λέγειν. 

OEAI. Πῶς δὴ καὶ ποῖα λέγεις; 

ΣΩ, Σμικρὸν λαβὲ παράδειγμα, καὶ πάντα εἴσει ἃ 
βούλομαι. ἀστραγάλους γάρ που EE, dv μὲν τέτταρας 
αὐτοῖς προσενέγκῃς, πλείους φαμὲν εἶναι τῶν τεττάρων 
καὶ ἡμιολίους, ἐὰν δὲ δώδεκα, ἐλάττους καὶ ἡμίσεις " καὶ 
οὐδὲ ἀνεκτὸν ἄλλως λέγειν. ἢ σὺ ἀνέξει; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐκ ἔγωγε. 
EQ. Τί οὖν; ἄν σε Πρωταγόρας ἔρηται 3 τις ἄλλος, 

Ὦ Θεαίτητε, ἔσϑ᾽ ὕπως τι μεῖξον ἢ πλέον γίγνεται ἄλλως 
ἢ αὐξηϑέν; τί ἀποκρινεῖ; 

ΘΕΑ͂Ι. Ἐὰν μέν, ὦ Σώκρατες, τὸ δοκοῦν πρὸς τὴν 

γῦν ἐρώτησιν ἀποκρίνωμαι, ὅτι οὐκ ἔστιν" ἐὰν δὲ πρὸς 
τὴν προτέραν, φυλάττων μὴ ἐναντία εἴπω, ὅτι ἔστιν. 

ΣΏ. Εὖγε νὴ τὴν Ἥραν, ὦ φίλε, καὶ ϑείως. ἀτάρ, 

ὡς ἔοικεν, ἐὰν ἀποκρίνῃ ὅτι ἔστιν, Ἐὐριπίδειόν τι ξυμ- 
yep A βήσεται' ἡ μὲν γὰρ γλῶττα ἀνέλεγκτος ἡμῖν ἔσται, ἡ δὲ 

φρὴν ovx ἀνέλεγκτος. ᾿ 
OEAI. ᾿Α4ληϑῆ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲν δεινοὶ καὶ σοφοὶ ἐγώ τε καὶ σὺ so. 

ἦμεν, πάντα τὰ τῶν φρενῶν ἐξητακότες, ἤδη ἂν τὸ λοι- 
πὸν ἐκ περιουσίας ἀλλήλων ἀποπειρώμενοι, ξυνελθόντες 
σοφιστικῶς εἰς μάχην τοιαύτην, ἀλλήλων τοὺς λόγους τοῖς 

M. Auri 6 “λόγοις ἐκρούομεν" νῦν δὲ ἅτε ἰδιῶται πρῶτον βουλησό- 
ἐκρύε μεϑα ϑεάσασϑαι αὐτὰ πρὸς αὑτά, τί ποτ᾽ ἐστὶν ἃ διανο- 

οὔμεϑα, ποτερόν ἡμῖν ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 
ΘΕΑ͂Ι. Πάνν μὲν οὖν ἔγωγε τοῦτ᾽ ἂν βουλοίμην. 
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, £98. Kal μὴν ἐγώ. ὅτε δ᾽ οὕτως ἔχει, ἄλλο τι ἢ 
ἠρέμα, ὡς πάνυ πολλὴν σχολὴν ἄγοντες, πάλιν ἐπανα- 
σκεψόμεϑα, οὐ | δυσκολαίνοντες, ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμᾶς αὐτοὺς 
ἐξετάξοντες, ἅττα ποτ᾽ ἐστὶ ταῦτα τὰ φάσματα ἐν ἡμῖν; prs 
ὧν πρῶτον ἐπισκοποῦντες φήσομεν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, μηδέ- 
ποτε μηδὲν ἂν μεῖξον μηδὲ ἔλαττον γενέσθαι μήτε ὄγκῳ 
μήτε ἀριϑμῷ, ἕως ἴσον εἴη αὐτὸ ἑαυτῷ. οὐχ οὕτως; 

ΘΕΑῚ. Ναί. 

s. ΦΣΩ. δεύτερον δέγε, ᾧ μήτε προσείϑοιτο μήτε φαι- 
Qoíto, τοῦτο μήτε αὐξάνεσθαί ποτε μήτε φθίνειν, ἀεὶ 
ὃὲ ἴσον εἶναι. 

GEAL Χομιδῇ μὲν οὖν. 
ZQ. "Ae οὖν οὐ καὶ τρίτον, ὃ μὴ πρότερον ἦν, ἀλλὰ 

ὥστερον τοῦτο εἶναι ἄνευ τοῦ γενέσθαι καὶ γίγνεσθαι 
ἀδύνατον; 

GEAIL Δοκεῖ γε δή. 

EQ. Ταῦτα δή, οἷμαι, ὁμολογήματα τρία μάχεται 
αὐτὰ αὑτοῖς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ, Ova» τὰ περὶ τῶν 
ἀστραγάλων λέγωμεν, ἢ ὅταν φῶμεν ἐμὲ τηλιιόνδε ὄντα, 
μήτε αὐξηϑέντα μήτε τοὐναντίον παθόντα, ἐν ἐνιαυτῶ 
σοῦ τοῦ νέου νῦν μὲν μείζω εἶναι, ὕστερον δὲ ἐλάττω, 
μηδὲν τοῦ ἐμοῦ ὄγκον ἀφαιρεϑέντος ἀλλὰ σοῦ αὐξηϑέντος. 
εἰμὶ yàg δὴ ὕστερον ὃ πρότερον οὐκ 5, οὐ γενόμενος" 

»αἄνευ γὰρ τοῦ γίγνεσθαι γενέσϑαι ἀδύνατον, μηδὲν δὲ 
ἀπολλὺς τοῦ ὄγκου οὐκ ἄν ποτε ἐγιγνόμην ἐλάττων. καὶ 
ἄλλα δὴ μυρία ἐπὶ μυρίοις οὕτως ἔχει, εἴπερ καὶ ταῦτα 
παραδεξόμεθα. ἔπει γάρ που, ὦ Θεαίτητε" δοκεῖς γοῦν Go. εἰπὲ 

μοι οὐκ ἄπειρος τῶν τοιούτων εἶναι. 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ νὴ τοὺς ϑεούς γε, ὦ Σώκρατες, ὑπερ- 
φυῶς ὡς θαυμάξω τί ποτ᾽ ἐστὶ ταῦτα, καὶ ἐνίοτε ὡς ἀλη- 
ϑῶς βλέπων εἰς αὐτὰ σκοτοδινιῶ. 

ΣΏ. Θεόδωρος γάρ, ὦ φίλε, φαίνεται οὐ κακῶς το- 
πάξειν περὶ τῆς φύσεώς σου. μάλα γὰρ φιλοσόφου τοῦτο 
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Aet. πάθος, τὸ ϑουμάζειν᾽ οὐ γὰρ ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας 
ῇ erem, καὶ ἔοικεν ὁ τὴν Ἶριν Θαύμαντος Éxyovov φήσας 

οὐ κακῶς γενεαλογεῖν. ἀλλὰ πότερον μανθάνεις ἤδη δὲ ὃ 

ταῦτα τοιαῦτ᾽ ἐστὶν ἐξ ὧν τὸν Πρωταγόραν φαμὲν λέγειν, 
ἢ οὕπω; 

OEAI. Οὔπω μοι δοκῶ. 33. 
ΣΏ. Χάριν οὖν μοι ἔσει, ἐάν σοι ἀνδρός, μᾶλλον δὲ 

ἀνδρῶν ὀνομαστῶν τῆς διανοίας τὴν ἀλήθειαν ἀποκε- 
κρυμμένην συνεξερεννήσωμαι αὐτῶν; 

OGEAI Πῶς γὰρ οὐχ εἴσομαι, καὶ πάνυ γε πολλὴν; 
ΣΩ. "4004 δὴ περισχοπῶν, μή τις τῶν ἀμυήτων 

Lage car i idi εἰσὶ δὲ οὗτοι ol οὐδὲν ἄλλο οἰόμενοι εἶναι ἢ οὗ 
ἂν δύνωνται ἀπρὶξ τοῖν χεροῖν λαβέσθαι, πράξεις δὲ καὶ 

γενέσεις καὶ πᾶν τὸ ἀόρατον οὐκ ἀποδεχόμενοι og. ἐν 

οὐσίας μέρει. 

OEAI. Kol μὲν δή, ὦ Σώκρατες, σκληρούς γε λέγεις 
καὶ | ἀντιτύπους ἀνθρώπους. 

γνισό. Z9. Εἰσὶ γάρ, ὦ παῖ, μάλ᾽ εὖ ἄμουσοι. ἄλλοι δὲ 
πολὺ κομψότεροι, ὧν μέλλω σοι τὰ μυστήρια λέγειν. 

de) δέ, ἐξ ἧς καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν πάντα ἤρτηται, 
ἣδε αὐτῶν, ὡς τὸ πᾶν κίνησις ἦν καὶ ἄλλο παρὰ τοῦτο 
οὐδέν, τῆς δὲ κινήσεως δύο εἴδη, πλήθει μὲν ἄπειρον 
ἑκάτερον, δύναμιν δὲ τὸ μὲν ποιεῖν ἔχον, τὸ δὲ πάσχειν. 
ἐκ δὲ τῆς τούτων ὁμιλίας τε καὶ τρίψεως πρὸς ἄλληλα 
γίγνεται ἔχγονα πλήθει μὲν ἄπειρα, δίδυμα δέ, τὸ μὲν 
αἰσθητόν, τὸ δὲ αἴσϑησις, ἀεὶ συνεκπίπτουσα καὶ γεννω- 
μένη μετὰ τοῦ αἰσθητοῦ. αἱ μὲν οὖν αἰσθήσεις τὰ τοιάδε 
ἡμῖν ἔχουσιν ὀνόματα, ὄψεις τε καὶ ἀκοαὶ καὶ ὀσῳφρήσεειᾳ 
καὶ ψύξεις τε καὶ καύσειρ καὶ ἥδοναέ ys δὴ καὶ λῦπαι 
καὶ ἐπιθυμίαι καὶ φόβοι κεκλημέναι καὶ ἄλλαι, ᾿ ἀπέραντοι 
μὲν αἱ ἀνώνυμοι, παμπληϑεῖς δὲ αἱ ὠνομασμέναι᾽ τὸ δ᾽ 
αὖ αἰσθητὸν γένος τούτων ἑκάσταις ὅμόγονον, ὄψεσι μὲν 
χρώματα παντοδαπαῖς παντοδαπά, ἀκοαῖς δὲ ὡσαύτως 
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φωναΐ, καὶ ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσι τὰ ἄλλα αἰσθητὰ ξυγ- 
γενῆ γιγνόμενα. Τί δὴ οὖν ἡμῖν βούλεται οὗτος ὁ μῦθος, 
ὦ Θεαίτητε, πρὸς τὰ πρότερα; ἀρα ἐννοεῖς ; 

OEAL Οὐ πάνυ, ὦ Σώκρατες. 

XQ. ᾿41λ: ἄϑρει ἐάν πως ἀποτελεσθῇ. βούλεται γὰρ 
δὴ λέγειν ὡς ταῦτα πάντα μέν, ὥσπερ λέγομεν, κινεῖται, 
τάχος δὲ καὶ βραδυτὴς ἕνι τῇ κινήσει αὐτῶν. ὅσον μὲν 
οὖν βραδύ, ἐν τῷ αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ πλησιάξοντα τὴν 
κίνησιν ἴσχει καὶ οὕτω δὴ γεννᾷ, τὰ δὲ γεννώμενα οὕτω 
δὴ [βραδύτερά ἐστιν" ὅσον δὲ αὖ ταχύ, πρὸς τὰ πόῤῥω- 
Ss» τὴν κίνησιν ἴσχει καὶ οὕτω γεννᾷ, τὰ δὲ γεννώμενα 
οὕτω δὴ ϑάττω ἐστ, φέρεται γὰρ καὶ ἐν φορᾷ αὐτῶν ἡ 
κίνησις πέφυκεν. ἐπειδὰν οὖν ὄμμα καὶ ἄλλο τι τῶν τούτῳ 
ξυμμέτρων πλησιάσαν γεννήσῃ τὴν λευκότητά τε καὶ al- 
σθησιν αὐτῇ ξύμφυτον, ἃ οὐκ ἄν ποτε ἐγένετο ἑκατέρου 
ἐκείνων πρὸς ἄλλο ἐλθόντορ, τότε δὴ μεταξὺ φερομένων 
τῆς μὲν ὄψεως πρὸς τῶν ὀφθαλμῶν, τῆς δὲ λευκότητος 
πρὸς τοῦ συναποτίκτοντορ τὸ χρῶμα, ὁ μὲν ὀφϑαλμὸς 
ἄρα ὄψεως ἔμπλεως ἐγένετο καὶ ὁρᾷ δὴ τότε καὶ ἐγένετο 
οὔ τι ὄψις ἀλλὰ ὀφθαλμὸς ὁρῶν, τὸ δὲ ξυγγεννῆσαν τὸ 
χρῶμα λευκότητος περιεπλήσθη καὶ ἐγένετο οὐ λευκότης 
αὖ ἀλλὰ λευκόν, εἴτε ξύλον εἴτε λίϑος εἴτε ὁτουοῦν ξυνέβη 
χρῆμα γρωσθῆναι τῷ τοιούτῳ γρώματι. καὶ τάλλα δὴ 
οὕτω, σχληρὸν καὶ ϑερμὸν καὶ πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον 
ὑποληπτέον, αὐτὸ μὲν καϑ᾽ αὐτὸ μηδὲν εἶναι, ὃ δὴ καὶ 
τότε | ἐλέγομεν, ἐν δὲ τῇ πρὸς ἄλληλα ὁμιλίᾳ πάντα γίγνε- » 
σϑαι καὶ παντοῖα ἀπὸ τῆς κινήσεως, ἐπεὶ καὶ τὸ ποιοῦν 

εἶναί τι καὶ τὸ πάσχον αὖ τι ἐπὶ ἑνὸς νοῆσαι, dg φασιν, eios (rwn e | 
οὐκ εἶναι παγίως. οὔτε γὰρ ποιοῦν ἐστί τι, πρὶν ἂν τῷ 
πάσχοντι ξυνέλθῃ, οὔτε πάσχον, πρὶν ἂν τῷ ποιοῦντι" 

- , τό τέ τινι ξυνελϑὸν καὶ ποιοῦν ἄλλῳ αὖ προσπεσὸν πά- 
3* σχον ἀνεφάνη. ὥστε ἐξ ἁπάντων τούτων, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς 

ἐλέγομεν, οὐδὲν εἶναι ἕν αὐτὸ καθ᾽ αὐτό, ἀλλά τινι ἀεὶ 

C 
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γίγνεσθαι, τὸ δ᾽ εἶναι πανταχόθεν ἐξαιρετέον, οὐχ ὅτι 
ἡμεῖς πολλὰ καὶ ἄρτι ἠναγκάσμεϑα ὑπὸ συνηϑείας καὶ 
ἀνεπιστημοσύνης γρῆσϑαι αὐτῷ. τὸ δ᾽ οὐ δεῖ, ὡς ὁ τῶν 
σοφῶν λόγος, οὔτε τι ξυγχωρεῖν οὔτε τον οὔτ᾽ ἐμοῦ 
οὔτε τόδε οὔτ᾽ ἐκεῖνο οὔτε ἄλλο οὐδὲν ὄνομα ὅ τι dv 
ἱστῇ, ἀλλὰ κατὰ φύσιν φϑέγγεσϑαι γιγνόμενα καὶ ποιού- 
μενα καὶ ἀπολλύμενα καὶ ἀλλοιούμενα᾽ ὡς ἐάν τί τις 
στήσῃ τῷ λόγῳ, εὐέλεγκτος ὃ τοῦτο ποιῶν. δεῖ δὲ καὶ 
κατὰ μέρος οὕτω λέγειν καὶ περὶ πολλῶν ἀθροισθέντων, 
ᾧ δὴ ἀϑροίσματι ἄνθρονπόν vs τίϑενται καὶ λίϑον καὶ 
ἕκαστον ζῶόν τε καὶ εἶδος. Ταῦτα δή, ὦ Θεαίτητε, ἄρ᾽ 
ἡδέα δοκεῖ σοι εἶναι, καὶ γεύοιο ὧν αὐτῶν ὡς ἀρεσκχόντων; 

OEAI. Οὐκ οἶδα ἔγωγε, ὦ Σώκρατες" καὶ γὰρ οὐδὲ 
περὶ σοῦ δύναμαι κατανοῆσαι, πότερα δοκοῦντά σοι λέγεις 
αὐτὰ ἢ ἐμοῦ ἀποπειρᾷ. 

ΣΩ. Οὐ μνημονεύεις, ὦ φίλε, ὅτι ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ οἶδα s». 
οὔτε ποιοῦμαι τῶν τοιούτων οὐδὸν ἐμόν, ἀλλ᾽ εἰμὶ αὐτῶν 
ἄγονος, σὲ δὲ μαιεύομαι καὶ τούτου ἕνεκα ἐπάδω τε καὶ 
παρατίϑημι ἑκάστων τῶν σοφῶν ἀπογεύσασθαι, ἕως dv 
εἰς φῶς τὸ σὸν δόγμα ξυνεξαγάγω" ἐξαχϑέντος δέ, τότ᾽ 
ἤδη σκέψομαι εἴτ᾽ ὠνεμιαῖον εἴτε γόνιμον ἀναφανήσεται. 
ἀλλὰ ϑαῤῥῶν καὶ καρτερῶν εὖ καὶ ἀνδρείως ἀποκρίνου ἃ 
ἂν φαίνηταί σοι περὶ ὧν ἂν ἐρωτῶ. 

GEAI. Ἐρώτα δή. 
ΣΩ. dye τοίνυν πάλιν, εἴ σοι ἀρέσκει τὸ μή τι εἶναι 

ἀλλὰ γίγνεσθαι ἀεὶ ἀγαθὸν καὶ καλὸν καὶ πάντα ἃ ἄρτι 
διῇμεν. 

OEAIL "AM ἔμοιγε, ἐπειδὴ σοῦ ἀκούω οὕτω διεξιόν- 
τος, ϑαυμασίως φαίνεται cg ἔχειν λόγον καὶ ὑποληπτέον 
ἧπερ διελήλυϑας. 

Z9. Mi) τοίνυν ἀπολίπωμεν ὅσον ἐλλεῖπον αὐτοῦ. 54 
λείπεται δὲ ἐνυπνίων vs πέρι καὶ νόσων, τῶν τε ἄλλων 
καὶ μανίας, ὅσα τε παρακούειν ἢ παρορᾷν ἤ τι ἄλλη πα- 
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ραισϑάνεσϑαι λέγεται. οἶσθα ydo που ὅτι ἐν πᾶσι τούτοις 
ὁμολογουμένως ἐλέγχεσθαι δοκεῖ ὃν ἄρτι ᾿᾽διῆμεν λόγον, 
cg παντὸς μᾶλλον ἡμῖν ψευδεῖς αἰσϑήσεις ἐν | αὐτοῖς γι- 

γνομένας, καὶ πολλοῦ δεῖ τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ ταῦτα ,..::. 
καὶ εἶναι, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον οὐδὲν ὧν φαίνεται εἶναι. 

ΘΕΑΙ. ᾿Αληϑέστατα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
ZQ. Τίς δὴ οὖν, ὦ παῖ, λείπεται λόγος τῷ τὴν 

αἴσθησιν ἐπιστήμην τιϑεμένῳ καὶ τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ 
- e 

ταῦτα καὶ εἶναι τούτῳ ᾧ φαίνεται; 
OEAIL Ἐγὼ μέν, ὦ Σώλρατες, ὀκνῶ εἰπεῖν ὅτι οὐκ 

ἔχω τί λέγω; διότε μοι νῦν δὴ ἐπέπληξας εἰπόντι αὐτό. 
ἐπεὶ ὡς ἀληϑῶς γε οὐκ ἂν δυναίμην ἀμφισβητῆσαι ὡς 
oi μαινόμενοι ἢ οἱ ὀνειρώττοντες οὐ ψευδῆ δοξάξουσιν, 
ὅταν οἱ μὲν ϑεοὶ αὐτῶν οἴωνται εἶναι, οἱ δὲ πτηνοί τε, 
καὶ ὡς πετόμενοι ἐν τῷ ὕπνῳ διανοῶνται. 

ΣΏ. '4pg οὖν οὐδὲ τὸ τοιόνδε ἀμφισβήτημα ἐννοεῖς 
περὶ αὐτῶν, μάλιστα δὲ περὶ τοῦ ὄναρ τε καὶ ὕπαρ; 

ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Ὃ πολλάκις σε οἶμαι ἀκηκοέναι ἐρωτώντων τί 
ἄν τις ἔχοι τεκμήριον ἀποδεῖξαι, εἴ τις ἔροιτο νῦν οὕτως 
ἐν τῷ παρόντι, πότερον καϑεύδομεν καὶ πάντα ἃ διανο- 
ούμεϑα ὀνειρώττομεν, ἢ ἐγρηγόραμέν τε καὶ ὕπαρ ἀλλήλοις 
διαλεγόμεϑαβ. 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ἄπορόν ys ὅτῳ χρὴ 
ἐπιδεῖξαι τεκμηρίῳ. πάντα γὰρ ὥσπερ ἀντίστροφα τὰ 
αὐτὰ παρακολουθεῖ. ἅ τε γὰρ νυνὶ διειλέγμεθα, οὐδὲν 
κωλύει καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ δοκεῖν ἀλλήλοις διαλέγεσθαι" καὶ 
ὅταν δὴ ὄναρ ὀνείρατα δοκῶμεν διηγεῖσθαι, ἄτοπος ἡ 
ὁμοιότης τούτων ἐκείνοις. 

ΣΏ. Ὁρᾷς οὖν ὅτι τό γε ἀμφισβητῆσαι οὐ χαλεπόν, 
ὅτε καὶ πότερόν ἐστιν ὕπαρ ἢ ὄναρ ἀμφισβητεῖται, καὶ 
δὴ ἴσου ὄντος τοῦ χρόνου ὃν καϑεύδομεν à ἐγφηγόραμεν, 
ἐν ἑκατέρῳ διαμάχεται ἡμῶν ἡ ψυχὴ τὰ ἀεὶ παρόντα 
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δόγματα παντὸς μᾶλλον εἶναι ἀληθῆ, ὥστε ἴσον μὲν zoó- 
vov τάδε φαμὲν ὄντα εἶναι, ἴσον δὲ ἐκεῖνα, καὶ ὁμοίως 
ἐφ᾽ ἑκατέροις δεϊσχυριζόμεθα. 

OEAI. Παντάπασι μὲν οὖν. 

Z4. Οὐκοῦν καὶ περὶ νόσων τε καὶ μανιῶν ὁ αὐτὸς ». 
λόγος, πλὴν τοῦ zoóvov, Oti οὐχὶ ἴσος; 

GEAI. Ὀρϑώς. 

ΣΏ. Τί οὖν; πλήϑει χρόνου καὶ ὀλιγότητι τὸ ἀληϑὲρ 
ὁρισϑήσεται; 

GEAI. Γελοῖον μέντ᾽ ἂν sin πολλαχῇ. 
ΣΩ. ᾿4λλά τι ἄλλο ἔχεις σαφὲς ἐνδείξασθαι, ὁποῖα 

τούτων τῶν δοξασμάτων ἀληϑῆ; 

ΘΕΑΙ. Οὔ μοι δοκῶ. 

ΣΏ. Ἐμοῦ τοίνυν ἄκουε οἷα περὶ αὐτῶν dv λέγοιεν 
ol τὰ ἀεὶ δοκοῦντα ὁριξόμενοι τῷ δοκοῦντι εἶναι ἀληθῆ. 

λέγουσι δέ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὕτως ἐρωτῶντες, Ὦ Θεαίτητε, 
ὃ ἂν ἕτερον ἢ παντάπασι, μή πῇ τινα δύναμιν τὴν αὐτὴν | 
ἕξει τῷ ἑτέρῳ; καὶ μὴ ὑπολάβωμεν vj μὲν ταὐτὸν εἶναι 
ὃ ἐρωτῶμεν, τῇ δὲ ἕτερον, ἀλλ᾽ ὅλως ἕτερον. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αδύνατον τοίνυν ταὐτόν τι ἔχειν ἢ ἐν δυνά- 
μει 17] ἐν ἄλλῳ ὁτροῦν, ὅταν ἢ κομιδῇ ἕτερον. 

ΣΩ. 'Ag οὖν οὐ καὶ ἀνόμοιον ἀναγκαῖον τὸ τοιοῦ- v3. 
τον ὁμολογεῖν; 

ΘΕΑ͂Ι. “Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ZQ. Ei ἄρα τι ξυμβαίνεε ὅμοιόν τῳ γίγνεσθαι ἢ 

ἀνόμοιον, εἴτε ἑαυτῷ εἴτε ἄλλῳ, ὁμοιούμενον μὲν ταὐτὸν 
φήσομεν γίγνεσθαι, ἀνομοιούμενον δὲ ἕτερον ; 

OEAIL ᾿Ανάγκη. 
Z9. Οὐκοῦν πρόσθεν ἐλέγομεν οἷς πολλὰ μὲν εἴη τὰ 

ποιοῦντα καὶ ἄπειρα, ὡσαύτωρ δέ γε τὰ πάσχοντα; 
ΘΕΑ͂Ι. Ναί. 

Z9. Kal μὴν ὅτι γε ἄλλο ἄλλῳ συμμιγνύμενον καὶ 
ἄλλῳ οὐ ταὐτὰ ἀλλ᾽ ἕτερα γεννήσει; 
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ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Aéfyousv δὴ ἐμέ vs καὶ σὲ em τὰλλ᾽ ἤδη κατὰ 

τὸν αὐτὸν λόγον, Σωκράτη ὑγιαίνοντα καὶ Σωκράτη αὖ 

ἀσθενοῦντα. πότερον ὅμοιον τοῦτ᾽ ἐκείνῳ ἢ ἀνόμοιον 
φήσομεν ; 

OEAI. Ἶάφα τὸν ἀσθενοῦντα Σωκράτη, ὅλον τοῦτο 
λέγεις ὅλῳ ἐκείνῳ, τῷ ὑγιαίνοντι Σωκράτει; 

ΣΏ. Κάλλιστα ὑπέλαβες" αὐτὸ τοῦτο λέγω. 

OEAI. "Avóuotv δή που. .— 

XQ. Kol ἕτερον ἄρα οὕτως ὥσπερ ἀνάμοιον; 
GEAL ᾿Ανάγκη. 

Z9. Καὶ καϑεύδοντα δὴ [καὶ ἐγρηγορότα] καὶ πάντα 
ἃ νῦν διήλθομεν, ὡσαύτως φήσειρ; 

OEAI. "Eyoys. 
ΣΩ. “Ἕκαστον δὴ τῶν πεφυκότων τι ποιεῖν ἄλλο ti, 

ὅταν μὲν λάβῃ ὑγιαίνοντα Σωκράτη, αἷς ἑτέρῳ μοι χρή- 
σεται, ὅταν δὲ ἀσθενοῦντα, οἷς ἑτέρῳ; 

ΘΕΑ͂Ι. Tí δ᾽ οὐ μέλλει; 
ZQ. Καὶ ἕτερα δὴ ἐφ᾽ ἑκατέρου γεννήσομεν ἐγώ τε 

ὃ πάσχων καὶ ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν; 
OEAI. Τί μήν; 
ΣΩ. “Ὅταν δὴ οἶνον πίνω ὑγιαίνων, ἡδύς μοι φαί- 

- yeraL καὶ γλυκύς; 

4«. 

OGEAI. Nol. 

ZXQ. Ἐ γέννησε γὰρ δὴ ἐκ τῶν προωμολογημένων τό 
τε ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον γλυκύτητά τε καὶ αἴσϑησιν, ἅμᾳ 
φερόμενα ἀμφότερα, καὶ ἡ μὲν αἴσϑησιρ πρὸς τοῦ πά- 
σχοντος οὖσα αἰσϑανομένην τὴν γλῶσσαν ἀπειργάσατο, ἡ 
δὲ γλυκύτης πρὸς τοῦ οἴνου περὶ αὐτὸν φερομένη γλυκὺν 
τὸν olvov τῇ ὑγιαινούσῃ γλώττῃ ἐποίησε καὶ εἶναι καὶ 
φαίνεσθαι. 

ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν τὰ πρότερα ἡμῖν. οὕτως ὧμο- 

λόγητο. 
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ΣΩ. “Ὅταν δὲ ἀσθενοῦντα, ἄλλο τι πρῶτον μὲν τῇ 
ἀληϑείᾳ οὐ τὸν αὐτὸν ἔλαβεν ; ἀνομοίῳ γὰρ δὴ προσῆλϑεν. 

OEAI. Ναί. | 

ZQ. ἜἝτερα δὴ αὖ ἐγεννησάτην ὅ τε τοιοῦτος Σω- 
κράτης καὶ ἡ τοῦ olvov πόσις, περὶ μὲν τὴν γλῶτταν 
αἴσϑησιν πικρότητος, περὶ δὲ τὸν οἷνον γιγνομένην καὶ 
φερομένην πικρότητα, καὶ τὸν μὲν οὐ πικρότητα ἀλλὰ 
πικρόν, ἐμὲ δὲ ovx αἴσϑησιν ἀλλ᾽ αἰσθανόμενον; 

OEAL Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐγώ τε οὐδὲν ἄλλο ποτὲ γενήσομαι οὕτως 

poe ἢ οὐ αι δκαἰσθανόμενος᾽ τοῦ γὰρ ἄλλον ἄλλη αἴσϑησις, καὶ ἀλλοῖον 
| καὶ ἄλλο ποιεῖ τὸν αἰσϑανόμενον᾽ οὔτ᾽ ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν 

/ ἐμὲ μήποτ᾽ ἄλλῳ συνελθὸν ταὐτὸν γεννῆσαν τοιοῦτον 
γένηται" ἀπὸ γὰρ ἄλλον ἄλλο γεννῆσαν ἀλλοῖον γενήσεται. 

OEAI. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐδὲ μὴν ἔγωγε ἐμαυτῷ τοιοῦτος, ἐκεῖνό τε 

ἑαυτῷ τοιοῦτον γενήσεται. - 
OEAI. Οὐ γὰρ ov». 
ZQ. ᾿Ανάγκη δέ γε ἐμέ τε τινὸς γίγνεσθαι, ὅταν. 

αἰσθανόμενος γίγνωμαι. αἰσθανόμενον γάρ, μηδενὸς δὲ 
αἰσθανόμενον ἀδύνατον γίγνεσθαι" ἐκεῖνό τὲ τινὶ γίγνε- 
σϑαι, ὅταν γλυκὺ ἢ πικρὸν ἤ τι τοιοῦτον γίγνηται' γλυκὺ 
γάρ, μηδενὶ δὲ γλυκὺ ἀδύνατον γίγνεσθαι. 

OEAI. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΩ. ΜΔείπεται δή, οἶμαι, ἡμῖν ἀλλήλοις, εἴτ᾽ ἐσμέν, τ“. 

εἶναι, sive γιγνόμεθα, γίγνεσθαι, ἐπείπερ ἡμῶν ἡ ἀνάγκη 
τὴν οὐσίαν συνδεῖ μέν, συνδεῖ δὲ οὐδενὶ τῶν ἄλλων, οὐδ᾽ 
αὖ ἡμῖν αὐτοῖς. ἀλλήλοις δὴ λείπεται συνδεδέσθαι. ὥστε 
εἴτε τις εἶναί τι ὀνομάξει, τινὲ εἶναι ἢ τινὸς ἢ πρός τι 
δητέον αὐτῷ, εἴτε γίγνεσθαι" αὐτὸ δὲ ἐφ᾽ αὐτοῦ τε ἢ ὃν 
ἢ γιγνόμενον οὔτε αὐτῷ λεκτέον οὔτ᾽ ἄλλου λέγοντος ἀπο- 
δεκκέον, εἷς ὁ λόγος ὃν διεληλύθαμεν σημαίνει. 

ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν οὖν, ὦ Σώπρατες. 
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Z9. Οὐκοῦν ὅτε δὴ τὸ ἐμὲ ποιοῦν ὁμοί ἐστι καὶ οὐκ 
ἄλλῳ, ἐγὼ καὶ αἰσθάνομαι αὐτοῦ, ἄλλος δ᾽ οὔ; 

OEAI Πῶς γὰρ οὔ; 
ZQ. ᾿Α4ληϑὴς ἄρα ἐμοὶ ἡ ἐμὴ αἴσϑησις" τῆς γὰρ ἐμῆς 

οὐσίας ἀεί ἐστι. καὶ ἐγὼ κριτὴς κατὰ τὸν Πρωταγόραν 
τῶν τε ὄντων ἐμοί, αἷς ἔστι, καὶ τῶν μὴ ὄντων, dg οὐκ 
ἔστιν. 

OEAI. Ἔοικεν. 

44. ΣΩ. Πῶς ἂν οὖν ἀψευδὴς ὧν καὶ μὴ πταίων τῇ 
διανοίᾳ περὶ τὰ ὄντα ἢ γιγνόμενα οὐκ ἐπιστήμων ἂν εἴην 

ὧνπερ αἰσϑητής; | 
ΘΕΑ͂Ι. Οὐδαμῶς ὅπως οὔ. 

ΣΩ. Παγκάλως ἄρα σοι εἴρηται ὅτι ἐπιστήμη οὐκ ἄλλο 
ví ἐστιν ἢ αἴσϑησις, καὶ εἰς ταὐτὸν συμπέπτωκε, κατὰ 
μὲν “Ὅμηρον καὶ Ἡράκλειτον καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον φῦλον 
οἷον δεύματα κινεῖσθαι τὰ πάντα, κατὰ δὲ Πρωταγόραν 
τὸν σοφώτατον πάντων χρημάτων ἄνϑρωπον μέτρον εἶναι, 
κατὰ δὲ Θεαίτητον τούτων οὕτως ἐχόντων αἴσϑησιν ἐπι- GARA 
στήμην γίγνεσθαι. ἦ ydo, ὦ Θεαίτητε; φῶμεν τοῦτο σὸν 
μὲν εἶναι οἷον νεογενὲς παιδίον, ἐμὸν δὲ μαίευμα; ἢ πῶς 

λέγεις; 
| ΘΕΑ͂Ι. Οὕτως ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 
| «4. ΣΏ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, μόλις ποτὲ ἐγεννή- 

σαμεν, O τι δή ποτε καὶ τυγχάνει ὄν. μετὰ δὲ τὸν τόκον 
τὰ ἀμφιδρόμια αὐτοῦ ὡς ἀληθῶς ἐν κύκλῳ περιϑρεκτέον 
τῷ λόγῳ, σκοπουμένους μὴ λάϑῃ ἡμᾶς οὐκ ἄξιον ὃν τρο- 
φῆς τὸ γιγνόμενον, | ἀλλὰ ἀνεμιαῖόν τε καὶ ψεῦδος. ἢ σὺ ,» 76. 
οἴει πάντως δεῖν τό γε σὸν τρέφειν καὶ μὴ ἀποτιθέναι; 
ἢ καὶ ἀνέξει ἐλεγχόμενον ὁρῶν, καὶ οὐ σφόδρα γαλεπα- 
νεῖς, ἐάν τις σοῦ ὡς πρωτοτόκου αὐτὸ ὑφαιρῇ; 

OEO. ᾿Ανέξεται, ὦ Σώκρατες, Θεαίτητος" οὐδαμῶς 
γὰρ δύσκολος. ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν εἰπέ, ἦ αὖ οὐχ οὕτως ἔχει; 

Z9. Φιλολόγος γ᾽ εἶ ἀτεχνῶς καὶ χρηστός, ὦ Θεό- 
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δωρε, ὅτι με olei λόγων τινὰ εἶναι ϑύλακον καὶ ῥᾳδίως 
ἐξελόντα ἐρεῖν ὡς οὐκ αὖ ἔχει οὕτω ταῦτα᾽ τὸ δὲ γιγνό- 
μενον οὐκ ἐννοεῖς, ὅτι οὐδεὶς τῶν λόγων ἐξέρχεται παρ᾽ 
ἐμοῦ ἀλλ ἀεὶ παρὰ τοῦ ἐμοὶ προσδιαλεγομένου, ἐγὼ δὲ 
οὐδὲν ἐπίσταμαι πλέον πλὴν βραχέος, ὅσον λόγον παρ᾽ 
ἑτέρου σοφοῦ λαβεῖν καὶ ἀποδέξασθαι μετρίως. καὶ νῦν 
τοῦτο παρὰ τοῦδε πειράσομαι, οὔ τε αὐτὸς εἰπεῖν. 

ΘΕΌ. Σὺ κάλλιον, ὦ Σώκρατες, λέγεις" καὶ ποίεε 52. 
οὕτως. 

Z8. Οἷοθ᾽ οὖν, ὦ Θεόδωρε, ὃ δαυμάξω τοῦ ἑταίρου 
σου Πρωταγόρου; . ] 

OEO. Τὸ ποῖον; : 

Z9. Τὰ μὲν ἄλλα μοι πάνυ ἡδέως εἴρηκεν, οἷς τὸ 
δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ Lor, τὴν δ᾽ ἀρχὴν τοῦ λόγου 
τεθαύμακα, ὅτι οὐκ εἶπεν ἀρχόμενος τῆς ἀληϑείας ὅτι 
πάντων γρημάτων μέτρον ἐστὶν ὕς ἢ κυνοκέφαλος fj τι 
ἄλλο ἀτοπώτερον τῶν ἐχόντων αἴσϑησιν, ἦνα μεγαλοπρε- 
πῶς καὶ πάγυ καταφρονητικῶς ἤρξατο ἡμῖν λέγειν, ἐν- 
δεικνύμενος ὅτι ἡμεῖς μὲν αὐτὸν ὥσπερ θεὸν ἐϑαυμάξομεν 
ἐπὶ σοφίᾳ, ὁ δ᾽ ἄρα ἐτύγχανεν ὧν εἰς φρόνησιν οὐδὲν 

᾿ βελτίων βατράχον γυρίνον, μὴ ὅτι ἄλλου vov ἀνθρώπων. 
7j πῶς λέγωμεν, ὦ Θεόδωρὲ; εἰ γὰρ δὴ ἑκάστῳ ἀληϑὲς “9. 
ἔσται ὃ ἂν δι’ αἰσϑήσεως δοξάξη, καὶ μήτε τὸ ἄλλον πά- 
Sog ἄλλος βέλτιον διακρινεῖ, μήτε τὴν δόξαν κυριώτερος 
ἔσται ἐπισκέψασθαι ἕτερος τὴν ἑτέρου, ὀρϑὴ ἢ ψευδής, 
ἀλλ ὃ πολλάκις εἴρηται, αὐτὸς τὰ αὐτοῦ ἕκαστος μόνος 
δοξάσει, ταῦτα δὲ πάντα ὀρθὰ καὶ ἀληϑῆ, τί δή ποτε, 
o ἑταῖρε, Πρωταγόρας μὲν σοφός, ὥστε καὶ ἄλλων διδά- 
σκαλος ἀξιοῦσϑαι δικαίως μετὰ μεγάλων μισθῶν, ἡμεῖς 
δὲ ἀμαϑέστεροί τε καὶ φοιτητέον ἡμῖν ἦν naQ ἐκεῖνον, 
μέτρῳ ὄντι αὐτῷ ἑκάστῳ τῆς αὐτοῦ σοφίας; ταῦτα πῶς 
μὴ φῶμεν δημούμενον λέγειν τὸν Πρωταγόραν; τὸ δὲ δὴ 
ἐμόν τε καὶ τῆς ἐμῆς τέχνης τῆς μαιευτικῆς σιγῶ,. ὅσον 
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γέλωτα ὀφλισκάνομεν᾽" οἶμαι δὲ καὶ ξύμπασα ἡ τοῦ δια- 
λέγεσθαι πραγματεία. τὸ γὰρ ἐπισκοπεῖν καὶ ἐλέγχειν τὰς 
ἀλλήλων φαντασίας τε καὶ δόξας, ὀρθὰς ἑκάστου οὔσας, 
οὐ μακρὰ | μὲν καὶ διωλύγιος φλυαρία, εἰ ἀληϑὴς ἡ ἀλή- pisa. 
ϑεια. Πρωταγόρου, ἀλλὰ μὴ ice ix τοῦ ἀδύτου τῆς 
βίβλου ἐφθέγξατο; ; 

ΘΕΟ. Ὦ Σώκρατες, φίλος ἀνήρ, ὥσπερ σὺ νῦν δὴ s». 

εἶπες. οὐκ ἂν οὖν δεξαίμην δ ἐμοῦ ὁμολογοῦντος ἐλέγχε- 
σθαι Πρωταγόραν, οὐδ᾽ αὖ σοὶ παρὰ δόξαν ἀντιτείνειν. 

τὸν οὖν Θεαίτητον πάλιν λαβέ" πάντως καὶ νῦν δὴ μάλ᾽ ΡΝ, 
ἐμμελῶς σοι ἐφαίνετο ὑπακούειν. 

ΣΩ. ἦάρα κἂν εἰς Λακεδαίμονα ἐλθών, ὦ Θεόδωρε, 

πρὸς τὰς παλαίστρας ἀξιοῖς ὧν ἄλλους θεώμενος γυμνούς, 
ἐνίους φαύλους, αὐτὸς μὴ ἀντεπιδεικνύναε τὸ εἶδος πα- 

ραποδυόμενος; 
GEO. ᾿Αλλὰ τί μὴν δοκεῖς, εἴπερ μέλλοιέν μοι ἐπι- 

τρέψειν καὶ πείσεσθαι; ὥσπερ νῦν οἶμαι ὑμᾶς πείσειν ἐμὲ 
μὲν ἐᾷν θεᾶσθαι καὶ μὴ ἕλκειν πρὸς τὸ γυμνάσιον σκλη- 
φὸν ἤδη ὄντα, τῷ δὲ δὴ νεωτέρων τε καὶ ὑγροτέρῳ 6 ὄντι 
προσπαλαίειν. 

ΣΩ. ᾿Αλλ εἰ οὕτως, ὦ Θεόδωρε, σοὶ φίλον, οὐδ᾽ 
ἐμοὶ ἐχθρόν, φασὶν ol παροιμμαξόμενοι. πάλιν δὴ οὖν 
ἐπὶ τὸν σοφὸν Θεαίτητον irfov. Δέγε δή, ὦ Θεαίτητε, 
πρῶτον μὲν ἃ νῦν δὴ διήλθομεν, ἄρα οὐ συνθαυμάξεις 
εἰ ἐξαίφνης οὕτως ἀναφανήσει μηδὲν χείρων εἰς σοφίαν 
ὁτονοῦν ἀνθρώπων ἢ καὶ ϑεῶν; ἢ ἧττόν τι οἴει,τὸ Πρω- 
ταγόρειον μέτρον εἰς θεοὺς ἢ εἰς ἀνθρώπους λέγεσϑαι; 

OEAL Μὰ 4" οὐκ ἔγωγε. καὶ ὅπερ γε ἐρωτᾷς, πάνυ 
ϑαυμάζω. ἡνίκα γὰρ διῇμεν ὃν τρόπον λέγοιεν τὸ δοκοῦν 
ἑκάστῳ τοῦτο καὶ sivut. τῷ δοκοῦντι, πάνυ μοι εὖ ἐφαί- 
vero λέγεσθαι" νῦν δὲ τοὐναντίον τάχα μεταπέπτωκεν. 

ΣΩ. Νέος γὰρ εἶ, ὦ φίλε παῖ" τῆς οὖν δημηγορίας 
ὀξέως ὑπακούεις καὶ πείθει. πρὸς γὰρ ταῦτα ἐρεῖ Πρω- 

41 
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ταγόρας 7] tug ἄλλος ὑπὲρ αὐτοῦ, Ὦ γενναῖοι παῖδές τε 
καὶ γέροντες, δημηγορεῖτε ξυγκαϑεζόμενοι, θεούς τε εἰς 
τὸ μέσον ἄγοντες, oc ἐγὼ ἔκ τε τοῦ λέγειν καὶ τοῦ γρά- 

Ζῳγδιο δέρειν περὶ αὐτῶν, ὡς εἰσὶν ἢ ὡς οὐκ εἰσίν, ἐξαιρῶ, καὶ ἃ 
oi πολλοὶ ἂν ἀποδέχοιντο ἀκούοντες, λέγετε ταῦτα, ὡς 

δεινὸν εἰ μηδὲν διοίσει εἰς σοφίαν ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων 
βοσκήματος ὁτουοῦν᾽ ἀπόδειξιν δὲ καὶ ἀνάγκην οὐδ᾽ ἡν- 
τινοῦν λέγετε, ἀλλὰ τῷ εἰκότι χγρῆσϑε, ᾧ εἰ ἐθέλοι Θεό- 
δώρος ἢ ἄλλος τις τῶν γεωμετρῶν χρώμενος γεωμετρεῖν, 
ἄξιος οὐδ᾽ ἑνὸς μόνου ἂν εἴη. σκοπεῖτε οὖν σύ τε καὶ Θεό- 5t 
δωφος εἰ ἀποδέξεσθε πιϑανολογίᾳ τε καὶ εἰκόσι | περὶ τού- 

pafsetov λεγομένους λόγους. 

OGEAI. ᾿Αλλ οὐ δίκαιον, ὦ Σώκρατες, οὔτε σὺ οὔτε 

ἂν ἡμεῖς φαῖμεν. 
ΣΩ. "ἄλλῃ δὴ σκεπτέον, αἷς ἔοικεν, og O τε σὸς καὶ 

ὁ Θεοδώρον λόγος. 

ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν ἄλλῃ. 
Z9. Τὴδε δὴ σκοπῶμεν, εἰ ἄφα ἐστὶν ἐπιστήμη τε 

καὶ αἴσϑησις ταὐτὸν ἢ ἕτερον. εἰς γὰρ τοῦτό που πᾶς ὁ 
λόγος ἡμῖν ἕτεινε, καὶ τούτου χάριν τὰ πολλὰ καὶ ἄτοπα 
ταῦτα ἐκινήσαμεν. οὐ γάρ; 

OEAIL. Παντάπασι μὲν οὗν. 

ZQ. Ἦ οὖν ὁμολογήσομεν, ἃ τῷ ὁρᾷν αἰσθανόμεθα 
ἢ τῷ ἀκούειν, πάντα ταῦτα ἅμα καὶ ἐπίστασθαι; οἷον 
τῶν βαρβάρων πρὶν μαϑεῖν τὴν φωνὴν πότερον οὐ φή- 
σομεν ἀκαᾳύειν, ὅταν φϑέγγωνται, ἢ ἀκούειν τε καὶ ἐπί- 
στασϑαι ἃ λέγουσι; καὶ αὖ γράμματα μὴ ἐπιστάμενοι, βλέ- 
ποντες εἰς αὐτὰ πότερον οὐχ ὁρᾷν ἢ ἐπίστασθαι, εἴπερ 

. ὁρῶμεν, διϊσχυριούμεθα; 
OEAI. Αὐτό γε, ὦ Σώκρατες, τοῦτο αὐτῶν, ὅπερ 53. 

ὁρώμέν τε καὶ ἀκούομεν, ἐπίστασθαι φήσομεν" τῶν μὲν 
γὰρ τὸ σχῆμα καὶ τὸ γρῶμα ὁρᾷν τε καὶ ἐπίσεασθϑαι, τῶν 
δὲ τὴν ὀξύτητα καὶ βαρύτητα ἀκούειν τε ἅμα καὶ εἰδέναι" 
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ἃ δὲ of τε γραμματισταὶ περὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἑρμηνεῖς δι- 
δάσκουσιν, οὔτε αἰσθάνεσθαι τῷ ὁρᾷν ἢ ἀκούειν οὔτε ᾿ 
ἐπίστασϑαι. 

ZQ. "Αριστά γ᾽, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐκ ἄξιόν σοι πρὸς 
ταῦτα ἀμφισβητῆσαι, ἵνα καὶ αὐξάνῃ. ἀλλ᾿ ὅρα δὴ καὶ 
τόδε ἄλλο προσιόν, καὶ σκόπει πῇ αὐτὸ διωσόμεϑα. 

ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον δή; | 
ΣΩ. Τὸ τοιόνδε" εἴ τις ἔροιτο, ὧρα δυνατόν, ὅτον 

τις ἐπιστήμων γένοιτό ποτε, ἔτι ἔχοντα μνήμην αὐτοῦ 
τούτου καὶ σωζόμενον, τότε ὅτε μέμνηται μὴ ἐπίστασθαι 
αὐτὸ τοῦτο ὃ μέμνηται. μακρολογῶ δέ, og ἔοικε, βουλό- 
μενος ἐρέσϑαι, εἰ μαϑών τίς τι μεμνημένος μὴ olós. 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ πῶς, ὦ Σώκρατες; τέρας γὰρ ἂν εἴη ὃ 

λέγεις. 

ΣΩ. Μὴ οὖν ἐγὼ ληρῶ; σχόπει δέ. ἄρα τὸ ὁρᾷν οὐκ 
αἰσθάνεσθαι λέγεις καὶ τὴν ὄψιν αἴσϑησιν; 

ΘΕΔ4Ι. Ἔγαγε. 
Z9. Οὐκοῦν ὃ ἰδών τι ἐπιστήμων ἐκείνον γέγονεν 

0 εἶδε κατὰ τὸν ἄρτι λόγον; 
6EAL Ναί. 

ZQ. Τί δέ; μνήμην οὐ λέγεις μέντοι τι; 
OEAI. Ναί. 

ΣΩ. Πότερον οὐδενὸς ἢ τινός; 
GEAI. Τινὸς δή που. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὧν ἔμαϑε καὶ ὧν ἤσθετο, τοιουτωνί 

τινων; 
OEAL Τί μήν; 
Z9. Ὃ δὴ εἶδέ τις, μέμνηταί που ἐνίοτε; 
ΘΕΩ͂Ι. Μέμνηται. 

ΣΩ. Ἦ καὶ μύσας; ἢ τοῦτο δράσας ἐπελάϑετο;. 
ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλὰ δεινόν, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε φάναι. 
| Z9. Δεῖ γε μέντοι, εἰ σώσοιμεν τὸν πρόσϑε Aóyov: μ- it. 

εἰ δὲ μή, οἴχεται. 
PLATO III. : 3 
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OEAI. Kol ἐγώ, νὴ τὸν 4a, ὑποπτεύω, οὐ μὴν 
ἑκανῶς ys συννοῶ᾽ ελλ᾽ εἰπὲ πῇ. 

ΣΩ. Τῇδε' ὁ μὲν ὁρῶν ἐπιστήμων, φαμέν, τούτου ss. 
γέγονεν οὗπερ ὁρῶν" ὄψις γὰρ καὶ αἴσθησις καὶ ἐπιστήμη 
ταὐτὸν ὡμολόγηται. 

6EAI. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ὁ δὲ γε ὁρῶν καὶ ἐπιστήμων γεγονὼς οὗ ἑώρα, 

ἐὰν μύσῃ, μέμνηται μέν, οὐχ e δὲ αὐτό" ἦ ydo; 
ΘΕΑῚ. Ναί. 

Z8. Τὸ δέ γε οὐχ ὁρᾷ οὐκ ἐπίσταταί ἐστιν, εἴπερ 
καὶ τὸ ὁρᾷ ἐπίσταται. 

OEAL ᾿Αληϑῆ. 
ΣΩ. Συμβαίνει ἄρα, οὗ vig ἐπιστήμων ἐγένετο, ἔτι 

μεμνημένον αὐτὸν μὴ ἐπίστασθαι, ἐπειδὴ οὐχ ὁρᾷ" ὃ 
τέρας ἔφαμεν ἂν εἶναι εἰ γίγνοιτο. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Α4ληϑέστατα λέγεις. 
Z9. Τῶν ἀδυνάτων δή τι ξυμβαίνειν φαίνεται, ἐάν 

εις ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν φῇ εἶναι. 
GEAI. Ἔοικεν. 
EQ. "άλλο ἄρα ἑκάτερον φατέον. 
6EAIL ΜΧινδυνεύει. 
ZQ. Τί οὖν δῆτ᾽ ἂν εἴη ἐπιστήμη, πάλιν ἐξ ἀρχῆς, .: 

ὡς ἔοικε, λεκτέον. Καίτοι τί ποτε μέλλομεν, ὦ Θεαίτητε, 

δρᾷν; 
ΘΕΑ͂Ι. Τίνος πέρι; 

ZQ. Φαινόμεθά μοι ἀλεκερυόνος ἀγεννοῦς δίκην, πρὶν 
νενικηκέναι, ἀποπηδήσαντες ἀπὸ τοῦ λόγου ἄδειν. 

OEAIL Πῶς δή; 
Z9. ᾿Αντιλογικῶς ἐοίκαμεν πρὸς τὰς τῶν ὀνομάτων 

ὁμολογίας ἀνομολογησάμενοι καὶ τοιούτῳ τινὶ περιγενόμενοι 
τοῦ λόγου ἀγαπᾶν, καὶ οὐ φάσκοντες ἀγωνισταὶ ἀλλὰ 
φιλόσοφοι εἶναι λανθάνομεν ταὐτὰ ἐκείνοις τοῖς δειψνοῖς 

ἀνδράσι ποιοῦντες. 
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ΘΕΑῚ]. Οὕπω μανθάνω ὅπως λέγεις. 

ΣΩ. ᾿4λλ: ἐγὼ πειράσομαι δηλῶσαι περὶ αὐτῶν ὅ γε 
δὴ νοῶ. ἠρόμεθα γὰρ δὴ εἰ μαθὼν καὶ μεμνημένος τίς τι 
μὴ ἐπίσταται, καὶ τὸν ἰδόντα καὶ μύσαντα μεμνημένον, 
ὁρῶντα δὲ οὔ, ἀποδείξαντες, οὐκ εἰδότα ἀπεδείξαμεν καὶ 
ἅμα μεμνημένον" τοῦτο δ᾽ εἶναι ἀδύνατον. καὶ οὕτω δὴ 
μῦϑος ἀπώλετο ὁ Πρωταγόρειος, καὶ ὁ σὸς ἅμα ὁ τῆς 
ἐπιστήμης καὶ αἰσϑήσεως, ὅτι ταὐτόν ἐστι. 

OEAI. Φαίνεται. 

“΄ ΣΩ. O τι ἄν, οἵμαι, ὦ φίλε, εἴπερ γε ὃ πατὴρ τοῦ 
ἑτέρου μύθου ἔξη, ἀλλὰ πολλὰ ἂν ἤμυνε" νῦν δὲ ὀρφανὸν 
αὐτὸν ἡμεῖς προπηλακίξζομεν. καὶ γὰρ οὐδ᾽ οἱ ἐπίτροποι 
ovg Πρωταγόρας κατέλιπε, βοηϑεῖν ἐθέλουσιν, ὧν Θεό- 
δωρος εἷς 00s. ἀλλὰ δὴ αὐτοὶ κινδυνεύσομεν τοῦ δικαίου 
ἕνεκ᾽ αὐτῷ βοηθεῖν. 

ΘΕΟ. Οὐ γὰρ ἐγώ, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ μᾶλλον Καλ- 
λίας ὁ Ἱππονίκου τῶν ἐκείνου | ἐπίτροπορ" ἡμεῖς δέ πὼς m.) dé. 

ϑᾶττον ἐκ τῶν ψιλῶν λόγων πρὸς τὴν γεωμετρίαν ἀπενεύ- 
σαμεν. χάριν γε μέντοι ἕξομεν, ἐὰν αὐτῷ βοηϑῆς. 

ΣΩ. Καλῶς λέγεις, ὦ Θεόδωρε. σκέψαι οὖν τήν y 
ἐμὴν βοήϑειαν. τῶν γὰρ ἄρτι δεινότερα ἄν τις ὁμολογή- 
σειξ μὴ προσέχων τοῖς ῥήμασι τὸν νοῦν, ἡ τὸ πολὺ εἰθί- 
ὄμεϑα φάναι τε καὶ ἀπαρνεῖσθαι. σοὶ λέγω ὅπῃ, ἢ Θεαιτήτῳ; 

OEO. Eig τὸ κοινὸν μὲν ovv, ἀποκρινέσϑω δὲ ὁ νεώ- 
τερος᾽ σφαλεὶς γὰρ ἧττον ἀσχημονήσει. 

ss, £9. Aíyo δὴ τὸ δεινότατον ἐρώτημα. ἔστι δὲ οἶναι 
τοιόνδε τε ἄρα οἷόν τε τὸν αὐτὸν εἰδότα τι τοῦτο ὃ 
οἷδε μὴ εἰδέναι; 

ΘΕΟ. Τί δὴ οὖν ἀποκρινούμεθα, ὦ Θεαίτητε; 
ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αδύνατόν που, οἶμαι ἔγωγε. 
ΣΩ. Obx, εἰ τὸ ὁρᾷν γε ἐπίστασθαι θήσεις. τί γὰρ 

χρήσει ἀφύκτῳ ἐρωτήματι, τὸ λεγόμενον ἐν φρέατι συνε- e ὁνὀχόμενα 
χόμενος, ὅταν ἐρωτᾷ ἀνέκπληκτος ἀνήρ, καταλαβὼν τῇ 
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χειρὶ σοῦ τὸν ὅτερον ὀφθαλμόν, εἰ ὁρᾷς τὸ ἱμάτιον τῷ 
κατειλημμένῳ ; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐ φήσω, οἶμαι, τούτῳ γε, τῷ μέντοι ἑτέρῳ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὁρᾷς τε καὶ οὐχ ὁρᾷς ἅμα ταὐτόν; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὕτω γέ πως. 
ΣΩ. Οὐδὲν ἐγώ, φήσει, τοῦτο οὔτε τάττω οὔτ᾽ ἠρό- 

μὴν τὸ ὅπως, ἀλλ᾽ εἰ, ὃ ἐπίστασαι, τοῦτο καὶ οὐκ ἐπί- 
στασαι. νῦν δ᾽ ὃ οὐχ ὁρᾷς, ὁρῶν φαίνει. ὡμολογηκὼς δὲ 
τυγχάνεις τὸ ὁρᾷν ἐπίστασθαι καὶ τὸ μὴ ὁρᾷν μὴ ἐπίστα- 
σϑαι. ἐξ οὖν τούτων λογίξου τί σοι συμβαίνει. 

GEAI. ᾿4λλὰ λογίξομαι ὅτε τἀναντία οἷς ὑπεθέμην. 
ZQ. Ἴσως δέ γ᾽, ὦ θαυμάσιε, πλείω ὧν τοιαῦτ᾽ ἔπα- “4 

$ug, εἴ τίς os προσηρώτα εἰ ἐπίστασθαι ἔστε μὲν ὀξύ, 
ἔσει δὲ ἀμβλύ, καὶ ἐγγύθεν μὲν ἐπίστασθαι, πόῤῥωθεν 
δὲ μή, καὶ σφόδρα καὶ ἠρέμα τὸ αὐτό, καὶ ἄλλα μυρία, 
ἃ ἐλλοχῶν ἂν πελτασεικὸς ἀνὴρ μισϑοφόρος ἐν λόγοις ἐρό- 
μενος, ἡνίκ᾽ ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν ἔϑου, ἐμβα- ' 
λὼν ἂν εἰς τὸ ἀκούειν καὶ ὀσφραίνεσθαι καὶ τὰς τοιαύ- 
τας αἰσθήσεις, ἤλεγχεν ἂν ἐπέχων καὶ οὐκ ἀνιείς, πρὶν 
ϑαυμάσας τὴν πολυάρατον σοφίαν ξυνεποδίσθης ὑπ᾽ αὖ- 
τοῦ, οὗ δή σε χειρωσάμενός τε καὶ ξυνδήσας ἤδη ἂν τότε 

ἐλύτρου χρημάτων ὅσων σοί τε κἀκείνῳ ἐδόκει. Τίν᾽ ovv . 
δὴ ὁ Πρωταγόρας, φαίης ὧν ἴσως, λόγον ἐπίκουρον τοῖς 
αὑτοῦ ἐρεῖ; ἄλλο τε πειρώμεθα λέγειν; 

OEAIL Πάνυ μὲν οὖν. 
Z9. Ταῦτά τε δὴ πάντα ὅσα ἡμεὶς ἐπαμύνοντες αὐτῷ δα 

pits λέγομεν, καὶ ὁμόσε, οἶμαι, 1 | χωρήσεται, καταφρονῶν ἡμῶν 
καὶ λέγων, Οὗτος δὴ ὁ Σωκράτης ὃ χρηστός, ἐπειδὴ αὐτῷ 
παιδίον τι ἐρωτηϑὲν ἔδεισεν, εἰ οἷόν τε τὸν αὐτὸν τὸ 
αὐτὸ μεμνῆσθαι ἅμα καὶ μὴ εἰδέναι, καὶ δεῖσαν ἀπέφησε 
διὰ τὸ μὴ δύνασθαι προορᾶν, γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ ἐν τοῖς | 
λόγοις ἀπέδειξε. τὸ δέ, ὦ ῥᾳθυμότατε Σώκρατες, τῇδ᾽ 
ἔχει. ὅταν τι τῶν ἐμῶν δι’ ἐρωτήσεως σκοπῇς, ἐὰν μὲν 

- 
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ὁ ἐρωτηϑεὶς οἷάπερ ὧν ἐγὼ ἀποκριναίμην ἀποκρινάμενος 
σφάλληται, ἐγὼ ἐλέγχομαι, εἰ δὲ ἀλλοῖα, αὐτὸς ὁ ἐρωτη- 
ϑείς. αὐτίκα γὰρ δοκεῖς τινά σοι ξυγχωρήσεσθαι μνήμην 
παρεῖναί τῳ ὧν ἔπαϑε τοιοῦτόν τι οὖσαν πάϑος, οἷον 
ὅτε ἔπασχε, μηκέτι πάσχοντι; πολλοῦ γε δεῖ. ἢ αὖ dzmo-| 

κνήσειν ὁμολογεῖν οἷόν τ᾽ εἶναι εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι τὸν] 
αὐτὸν τὸ αὐτό; ἢ ἐάνπερ τοῦτο δείσῃ, δώσειν ποτὲ vv 
αὐτὸν εἶναι τὸν ἀνομοιούμενον τῷ πρὶν ἀνομοιοῦσϑαι ὄντι;. 
μᾶλλον δὲ τὸν εἶναί τινα, ἀλλ᾽ οὐχὶ τούς, καὶ τούτους γι-! 
γνομένους ἀπείρους, ἐάνπερ ἀνομοίωσις γίγνηται, εἰ δὴϊ ,.. 

. ὀνομάτων γ8 δεήσει ϑηρεύσεις διευλαβεῖσθαι ἀλλήλων; ἀλλ᾽,: pan ΝΕ 
€ μακάριε, φήσει, γενναιοτέρως ἐπ’ αὐτὸ ἐλθὼν ὃ λέγω, 
εἰ δύνασαι, ἐξέλεγξον ὡς οὐκὶ ἴδιαι αἰσθήσεις. ἑκάστῳ ἡμῶν! 
γίγνονται, ἢ ὡς ἰδίων γιγνομένων οὐδέν τι ἂν bea τὸ 

φαινόμενον μόνῳ ἐκείνῳ γίγνοιτο, ἢ εἰ εἶναι δεῖ ὀνομά- 
fu», εἴη, ᾧπερ galveras. ὃς δὲ δὴ καὶ κυνοκεφάλους 
λέγων οὐ uóvov αὐτὸς ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκούοντας 

τοῦτο δρᾷν εἰς và συγγράμματά μου ἀναπείθεις, οὐ κα- 
λῶς ποιῶν. ἐγὼ γὰρ φημὶ μὲν τὴν ἀλήϑειαν ἔχειν ὡς γέ- 
γραφα᾽ μέτρον γὰρ ἕκαστον ἡμῶν εἶναι τῶν τε ὄντων καὶ 
μή" μυρίον μέντοι διαφέρειν ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ τούτῳ, 
ὅτι τῷ μὲν. ἄλλα ἔστι τε καὶ φαίνεται, τῷ δὲ ἄλλα. καὶ 
σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνδρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι εἶναι, 
ἀλλ᾽ αὐτὸν τοῦτον καὶ λέγω σοφόν, ὃς ἄν τινι ἡμῶν ᾧ 
φαίνεται καὶ ἔστι κακά, μεταβάλλων ποιήσῃ ἀγαθὰ φαί- 

. ψεσϑαί τε καὶ εἶναι. τὸν δὲ λόγον αὖ μὴ τῷ ῥήματί μον 

δίωκε, ἀλλ᾽ ὧδε ἔτι σαφέστερον μάϑε τί λέγω. οἷον γὰρ 
ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγετο ἀναμνήσθητι, ὅτι τῷ μὲν ἀσθε- 
ψοῦντι πικρὰ φαίνεται ἃ ἐσθίει, καὶ ἔστε, τῷ δὲ ὑγι- 
αίνοντι τἀναντία ἔστι καὶ φαίνεται" σοφώτερον μὲν ov» ^ 
τούτων οὐδέτερον δεῖ ποιῆσαι" οὐδὲ γὰρ δυνατόν. οὐδὲ 65. 
| κατηγορητέον dg ὁ μὲν κάμνων ἀμαϑής, ὅτι τοιαῦτα δὸο- 
ξάξει, ὁ δὲ ὑγιχίνων σοφός, ὅτι ἀλλοῖα" μεταβλητέον δ᾽ 
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ἐπὶ θάτερα" ἀμείνων γὰρ ἡ ἑτέρα ἕξις. οὕτω δὲ καὶ ἐν 
τῇ παιδείᾳ ἀπὸ ἑτέρας ἕξεως ἐπὶ τὴν ἀμείνω μεταβλητέον. 
ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἱχτρὸς φαρμάκοις μεταβάλλει, ὁ. δὲ σοφιστὴς 
λόγοις. ἐπεὶ οὔ τί γε ψευδῆ δοξάξοντά τίς τινα ὕστερον &5.. 
ἀληθῆ ἐποίησε δοξάζειν. οὔτε γὰρ τὰ μὴ ὄντα δυνατὸν 
δοξάσαι, οὔτε ἄλλα παρ᾽ ἃ dw πάσχῃ" ταῦτα δὲ ἀεὶ ἀλη- 

θῆ. ἀλλ᾿ οἶμαι, πονηρᾷ ψυχῆς ἕξει δοξάξοντα συγγενῆ 
αὐτῆς χρηστὴ ἐποίησε δοξάσαι ἕτερα τοιαῦτα, ἃ δή τινες 
τὰ φαντάσματα ὑπὸ ἀπειρίας ἀληθῆ καλοῦσιν, ἐγὼ δὲ 
βελτίω μὲν τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων, ἀληθέστερα δὲ οὐδέν. 
καὶ τοὺς σοφούς, ὦ φίλε Σώκρατες, πολλοῦ δέω βατρά- 
χους λέγειν , ἀλλὰ κατὰ μὲν σώματα ἱατροὺς λέγω, κατὰ 

σοι. 2e ναι δὲ φυτὰ γεωργούς. φημὶ γὰρ καὶ τούτους τοῖς φυτοῖς 
T ἀντὶ πονηρῶν αἰσθήσεων, ὅταν τι αὐτῶν ἀσϑενῇ, χρηστὰς 

καὶ ὑγιεινὰς αἰσθήσεις τε καὶ ἀληθείας ἐμποιεῖν, τοὺς δέ 
γε σοφούς τε καὶ ἀγαθοὺς ῥήτορας ταῖς πόλεσι τὰ γρη- 
στὰ ἀντὶ τῶν πονηρῶν δίκαια δοκεῖν εἶναι ποιεῖν. ἐπεὶ 
οἷά γ᾽ ὧν ἑκάστῃ πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῇ, ταῦτα καὶ 
εἶναι αὐτῇ, ἕως ἂν αὐτὰ vouífg: ἀλλ᾽ ὃ σοφὸς ἀντὶ πο- 
ψηρῶν ὕντων αὐτοῖς ἑκάστων γρηστὰ ἐποίησεν εἶναι καὶ 
δοκεῖν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ὁ σοφιστὴς toUg δ. 

παιδευομένους οὕτω δυνάμενος παιδαγωγεῖν σοφός τε καὶ 
ἄξιος πολλῶν γρημάτων τοῖς παιδευθϑεῖσι" καὶ οὕτω σο- 
φώτεροί τέ εἰσιν ἕτεροι ἑτέρων καὶ οὐδεὶς ψευδῆ δοξάξει, 
καὶ σοί, ἐάν τε βούλῃ ἐάν τὸ μή, ἀνεκεέον ὄντι μέτρῳ" 
σώξεται γὰρ ἐν τούτοις ὁ λόγος οὗτος. ᾧ σὺ εἰ μὲν ἔχεις 
ἐξ ἀρχῆς ἀμφισβητεῖν, ἀμφισβήτει, λόγῳ ἀντιδιεξελθών, 
εἰ δὲ δ ἐρωτήσεων βούλει, δι ἐρωτήσεων. οὐδὲ γὰρ τοῦτο 
φευκτέον ἀλλὰ πάντων μάλιστα διωκχτέον τῷ νοῦν ἔχοντι. 
ποίεε μέντοι οὑτωσί" μὴ ἀδίκει ἐν τῷ ἐρωτᾷν. καὶ γὰρ 
“ολλὴ ἀλογία ἀρετῆς φάσκοντα ἐπιμελεῖσθαι μηδὲν ἀλλ᾽ 
ἢ ἀδικοῦντα ἐν λόγοις διατελεῖν. ἀδικεῖν δ᾽ lovi» ἐν τῷ 
τοιούτῳ, ὅταν τις μὴ χωρὶς μὲν αἷς ἀγωνιξόμενος τὰς δια- 
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τριβὰς ποιῆται, χωρὶς δὲ᾽ διαλεγόμενος, καὶ ἐν μὲν τῷ .7. fere phe. 2e 
παίξῃ τε καὶ σφάλλῃ καθ’ ὅσον ἂν δύνηται, ἐν δὲ viui m. Τ ἴω 
διαλέγεσθαι σπουδάξῃ vs καὶ ἐπανορθοῖ τὸν προσδιαλεγό- 
μενον, ἐκεῖνα μόνα αὐτῷ ἐνδεικνύμενος τὰ σφάλματα, 

ἃ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ 1 τῶν προτέρων συνουσιῶν παρε- p:es. 
ér. κέκρουστο. ὧν μὲν γὰρ οὕτω ποιῇρ, ξαντοὺς. αὐξιάσονται .. 

οὗ προσδιατρίβοντές σοι τῆς αὐτῶν ταραχῆς καὶ ἀπορίας, 
ἀλλ᾽ οὐ σέ, καὶ σὲ μὲν διώξονται καὶ φιλήσουσιν, αὐτοὺς 
δὲ μισήσουσι, καὶ φεύξονται ἀφ᾽ ἑαυτῶν εἰς φιλοσοφίαν, 
ἕν’ ἄλλοι γενόμενοι ἀπαλλαγῶσι τῶν οἱ πρότερον ἦσαν ἐὰν 
δὲ τἀναντία τούτων δρᾷς ὥσπερ οἱ πολλοί, τἀναντία ξυμ- 
βήσεταί σοι καὶ τοὺς ξυνόντας ἀντὶ φιλοσόφων μισοῦντας 
τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἀποφανεῖς, ἐπειδὰν πρεσβύτεροι γένων- 
ται. ἐὰν οὖν ἐμοὶ πείθῃ, ὃ καὶ πρότερον ἐφῥέθη, οὐ δυσ- 
μενῶς οὐδὲ μαχητικῶς, ἀλλ᾿ ἵλεῳ τῇ διανοίᾳ συγκᾳϑεὶς ;.. cuve. 
eg ἀληθῶς σκέψει τί ποτε λέγομεν, κινεῖσϑαί τε ἀποφαι- 
ψόμενοι τὰ πάντα τό τε δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι 

᾿ ἐδιώτῃ τε καὶ πόλει. καὶ ἐκ τούτων ἐπισκέψει εἴτε ταὐτὸν 
εἴτε καὶ ἄλλο ἐπιστήμη καὶ αἴσθησις, ἀλλ᾽ οὐχ, ὥσπερ: 
ἄρτι, ἐκ συνηθείας ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων, ἃ οἱ πολ- 
Aol ὅπῃ ἂν τύχωσιν ἕλκοντες ἀπορίας ἀλλήλοις παντοδα- 

44 πὰρ παρέχουσι. Ταῦτα, ὦ Θεόδωρε, τῷ ἑταίρῳ σου εἰς 
βοήθειαν προσηρξάμην κατ᾽ ἐμὴν δύναμιν, σμικρὰ ἀπὸ or ΝΣ 
σμικρῶν" εἰ δ᾽ αὐτὸς ἔξη, μεγαλειότερον ἂν τοῖς αὐτοῦ 
ἐβοήθησεν. * 

OEO. Παίξεις, ὦ Σώκρατες" πάνυ γὰρ νεανικῶς τῷ 

ἀνδοὶ βεβοήϑηκας. 
ΣΩ. Εὖ λέγεις, ὦ ἑταῖρε. καί μοι εἰπέ" ἐνενόησάς 

sov λέγοντος ἄρτι τοῦ Πρωταγόρου καὶ ὀνειδίξοντος ἡμῖν 
ὅτι πρὸς παιδίον τοὺς λόγους ποιούμενοι τῷ τοῦ παιδὸς 

φόβῳ ἀγωνιζόμεϑα εἰς τὰ ἑαυτοῦ, καὶ χαριεντισμόν τινὰ 
ἀποκαλῶν, ἀποσεμνύνων δὲ τὸ πάντων μέτρον, σπουδά- 
σαι ἡμᾶς διεκελεύσατο περὶ τὸν αὐτοῦ λόγον; 



40 ΠΛΆΤΩΝΟΣ OEAITHTO. 169. 

GEO. Πῶς yàg οὐκ ἐνενόησα, ὦ Σώκρατες; 
EQ. Tí οὖν; κελεύεις πείϑεσθαι μὰ 

ΘΕΟ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Ὁρᾷς οὖν Ori. τάδε πάντα πλὴν σοῦ παιδία 

ἐστίν; εἰ οὖν πεισόμεϑα τῷ ἀνδρί, ἐμὲ καὶ σὲ δεῖ ἐρω- 

τῶντάς τε καὶ ἀποκρινομένους ἀλλήλοις σπουδάσαι αὖ- 
τοῦ περὶ τὸν λόγον, ἵνα μή τοι τοῦτό γε ἔχῃ ἐγκαλεῖν, ὡς 
παΐξοντες πρὸς μειράκια διεσκεψάμεθϑ᾽ αὖ τοῦτον τον λόγον. 

ΘΕΟ. Τί δ᾽; οὐ πολλῶν τοι Θεαίτητος μεγάλους πώ- 67. 

yovag ἐχόντων ἄμεινον ἂν ἐπακολουϑήσειξ λόγῳ διερευ- 
νωμένῳ; 

ΣΩ. ᾿4λλ: οὔ τι σοῦ γε, ὦ Θεόδωρε, ἄμεινον. μὴ 
οὖν οἵου ἐμὲ μὲν τῷ σῷ ἑταίρῳ τετελευτηκότι δεῖν παντὶ 

μινγιτρόπῳ ἐπαμύνειν, σὲ | δὲ μηδενί, ἀλλ᾽ ἴθι, ὦ ἄριστε, ὀλί- 
γον ἐπίσπου, μέχρι τούτου αὐτοῦ ἕως ὧν εἰδῶμεν εἴτε 
ἄρα σὲ δεῖ διαγραμμάτων πέρι μέτρον εἶναι, εἴτε πάντες 
ὁμοίως σοὶ ἱκανοὶ ἑαυτοῖς εἴς τε ἀστρονομίαν καὶ τἄλλα 
ὧν δὴ σὺ πέρι αἰτέαν ἔχεις διαφέρειν. 

ΘΕΟ. Οὐ ᾧῥάδιον, ὦ Σώκρατες, σοὶ παρακαϑήμενον 
μὴ διδόναι λόγον, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἄρτι παρελήρησα φάσκων σε 
ἐπιτρέψειν μοι μὴ ἀποδύεσθαι, καὶ οὐχὶ ἀναγκάσειν καθά- 
περ Λακεδαιμόνιοι" σὺ δέ μοι δοκεῖς πρὸς τὸν Σκείρωνα 
μᾶλλον τείνειν. “ακεδαιμόνιοι μὲν γὰρ ἀπιέναι ἢ ἀποδύ- 

εσθαι κελεύουσι, σὺ δὲ quar "Avroiov τί μοι μᾶλλον δο- 

"είς τὸ δρᾶμα δρᾷν" τὸν γὰρ προσελϑόντα οὐκ ἀνίης πρὶν 

ἂν ἀναγκάσῃς ἀποδύσας ἐν τοῖς λόγοις προσπαλαῖσαι. 

ΣΩ. "Δριστά γε, ὦ Θεόδωρε, τὴν νόσον μου ἀπείκα- 40. 
σας ἰσχυρικώτερος μέντοι ἐγὼ ἐκείνων. μυρίοι γὰρ ἤδη 
μοι Ἡρακλέες τε καὶ Θησέες ἐντυγχάνοντες καρτεροὶ πρὸς 
τὸ λέγειν μάλ᾽ εὖ ξυγκεκόφασιν, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐδέν τι μᾶλ- 

λον ἀφίσταμαι' οὕτω Tig ἔρως δεινὸς ἐνδέδυκε τῆς περὶ 

ταῦτα γυμνασίας. μὴ οὖν μηδὲ σὺ φϑονήσης προσανα- 
τριψάμενος σαυτόν τε ἅμα καὶ ἐμὲ ὀνῆσαι. 
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GEO. Οὐδὲν Fr. dvrü£yo, ἀλλ᾿ ἄγε ὅπῃ ἐθέλεις" 
πάντως τὴν περὶ ταῦτα ἐἱμαρμένην, ἣν ἂν σὺ ἐπικλώσης, 
δεῖ ἀνατλῆναι ἐλεγχόμενον. οὐ μέντοι περαιτέρω γε ὧν 
προτίϑεσαι οἷός τ᾽ ἔσομαι παρασχεῖν ἐμαυτόν σοι. 

ZQ. ᾿4λλ᾿ ἀρκεῖ καὶ μέχρε τούτων. καί μοι πάνυ τή- 
ρει τὸ τοιόνδε, “μή πον παιδικόν τι λάϑωμεν εἶδος τῶν 
λόγων ποιούμενοι, καί τις πάλιν ἡμῖν αὐτὸ ὀνειδίσῃ. 

ΘΕΟ. ᾿Δλλὰ δὴ πειράσομαί γε xo" ὅσον ἂν δύνωμαι. 

go. 29. Τοῦδε τοίνυν πρῶτον πάλιν ἀνειλαβώμεϑα ov- 

πὲρ τὸ πρότερον, καὶ ἴδωμεν, ὀρθῶς ἢ ovx ὀρϑῶς ἐδυσ- 
χεραίνομεν ἐπιτιμῶντες τῷ λόγῳ, ὅτι αὐτάρκη ἕκαστον 
εἰς φρόνησιν ἐποίει, καὶ ἡμῖν ξυνεχώρησεν ὁ Πρωταγόρας, 
περί τὲ τοῦ ἀμείνονος καὶ χείρονος διαφέρειν τινάς, oUg 

δὴ καὶ εἶναι σοφούς. οὐχί; 
6EO. Ναί. | 

ZQ. Ei μὲν τοίνυν αὐτὸς παρὼν ὡμολόγει, ἀλλὰ μὴ 
ἡμεῖς βοηθοῦντες ὑπὲρ αὐτοῦ ξυνεχωρήσαμεν, οὐδὲν ἂν 
πάλιν ἔδει ἐπαναλαβόντας βεβαιοῦσθαι" νῦν δὲ τάχ᾽ ἄν 
Tig ἡμᾶς ἀκύρους τυϑείη τῆς ὑπὲρ ἐκείνου ὁμολογίας. διὸ 
καλλιόνως ἔχει σαφέστερον περὶ τούτου αὐτοῦ διομολογή- 
σασϑαι' οὐ γάρ τι σμικρὸν παραλλάττει οὕτως ἔχον ἢ ἄλλως. 

ΘΕΟ. Δέγεις ἀληϑῆ. | | 
EQ. Μὴ τοίνυν δι’ ἄλλων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐκείνου λόγου prr 

eg διὰ βραχυτάτων | λάβωμεν τὴν ὁμολογίαν. 
ΘΕΟ. Ilog; 

3». ΦΣΩ. Ovrocí. Τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναί 
φησί που ᾧ δοκεῖ; 

ΘΕΟ. Φησὶ γὰρ. οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ Πρωταγόρα, καὶ ἡμεῖς ἀνθρώπου, . 

μᾶλλον δὲ πάντων ἀνθρώπων δόξας λέγομεν, καὶ ᾿φαμὲν 
οὐδένα ὅν τινα οὐ τὰ μὲν αὑτὸν ἡγεῖσϑαι τῶν ἄλλων co- 
φώτερον, τὰ δὲ ἄλλους ἑαυτοῦ, καὶ Ev γε τοῖς μεγίστοις 
κινδύνοις, ὅταν ἐν στρατείαις ἢ νόσοις ἢ ἐν θαλάττῃ χει-. 
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μάξωνται, ὥσπερ πρὸς θεοὺς ἔχειν τοὺς ἐν ἑκάστοις ἄρ- 
χοντας, σωτῆρας σφῶν προσδοκῶντας, οὐκ ἄλλῳ τῳ δια- 
φέροντας 7) τῷ εἰδέναι. καὶ πάντα που μεστὰ τἀνθρώπινα 
ξητούντων διδασκάλους τε καὶ ἄρχοντας ἑαυτῶν τε καὶ 
τῶν ἄλλων ξώων τῶν τε ἐργασιῶν, οἰομένων τε αὖ ἱκα- 
νῶν μὲν διδάσκειν, ἱκανῶν δὲ ἄρχειν εἶναι. καὶ ἐν τού- 
τοις ἅπασι τί ἄλλο φήσομεν ἢ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους 
ἡγεῖσθαι σοφίαν καὶ ἀμαϑίαν εἶναι παρὰ σφίσιν ; 

ΘΕΟ. Οὐδὲν ἄλλο. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὴν μὲν σοφίαν ἀληϑῆ διάνοιαν ἡγοῦν- 

ται, τὴν δὲ ἀμαϑίαν ψευδῆ δόξαν; : 
ΘΕΟ. Τί μήν; ᾿ 

ZQ. Τί οὖν, ὦ Πρωταγόρα, γρησόμεϑα τῷ λόγῳ; 
πότερον ἀληϑῆ φῶμεν ἀεὶ τοὺς ἀνθρώπους δοξάξειν, ἣ 
ποτὲ μὲν ἀληθῆ, ποτὲ δὲ ψευδῆ; ἐξ ἀμφοτέρων γάρ που 
ξυμβαίνει μὴ ἀεὶ ἀληθῆ ἀλλ᾽ ἀμφότερα αὐτοὺς δοξάζειν. 
σκόπει γάρ, ὦ Θεόδωρε, εἰ ἐθέλοι ἄν τις τῶν ἀμφὶ Πρω- 
ταγόραν ἢ σὺ αὐτὸς διαμάχεσθαι ὡς οὐδεὶρ ἡγεῖται ἕτε- 
eog ἕτερον ἀμαϑῆ τε εἶναι καὶ ψευδῆ δοξάζειν. 

OEO. ᾿Αλλ ἄπιστον, à Σώκρατες. 

ΣΩ. Kol μὴν εἰς τοῦτό γε ἀνάγκης ὁ λόγος ἥκει ὃ 
πάντων χρημάτων μέτρον ἄνϑρωπον λέγων. 

ΘΕΟ. Πῶς δή; 
ΣΩ. “Ὅταν σὺ κρίνας τε παρὰ σαυτῷ πρός us ἀπο- 

φαίνῃ περί τινος δόξαν, σοὶ μὲν δὴ τοῦτο κατὰ τὸν ἐκεί- 
vov λόγον ἀληϑὲς ἔστω, ἡμῖν δὲ δὴ τοῖς ἄλλοις περὶ τῆς 
σῆς κρίσεως πότερον οὐκ ἔστι κριταῖς γενέσθαι, ἢ ἀεί σε 
κρίνομεν ἀληϑῆ δοξάξειν; ἢ μυρίοι ἑκάστοτέ σοι μάχον- 
ται ἀντιδοξάξοντες, ἡγούμενοι φψευδῇ κρίνειν τε καὶ ol- 
εσϑαι; 

ΘΕΟ. Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, μάλα μυρίοι δῆτα, 
sr μενον ρησὶν “Ὅμηρος, of γέ μοι τὰ ἐξ ἀνθρώπων πράγματα πα- 
| pen ges 

φέχουσιν. 
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--. Z9. Τί οὖν; βούλει λέγωμεν ὡς σὺ τότε σαυτῷ μὲν 
ἀληϑῆ δοξάξεις, τοῖς δὲ μυρίοις ψευδῆ; 

GEO. Ἔοικεν ἔκ γε τοῦ λόγου ἀνάγκη εἶναι. 
ΣΩ. Τί δὲ αὐτῷ Πρωταγόρα; ἀφ᾽ οὐχὶ ἀνάγκη, εἰ 

μὲν μηδὲ αὐτὸς ᾧετο μέτρον εἶναι ἄνϑρωπον μηδὲ οἱ 
πολλοί, ὥσπερ οὐδὲ οἴονται, μηδενὶ δὴ εἶναι͵ ταύτην τὴν 
ἀλήθειαν ἣν ἐκεῖνος ἔγραψεν; εἰ δὲ 1 αὐτὸς μὲν dero, τὸ p.v. 
δὲ πλῆϑος μὴ συνοίεται, οἶσθ᾽ ὅτι πρῶτον μὲν ὅσῳ πλεί- 
ovg οἷς μὴ δοκεῖ ἢ οἷς δοκεῖ, τοσούτῳ μᾶλλον οὐκ ἔστιν 
ἢ ἔστιν. 

ΘΕΟ. ᾿Ανάγκη, εἴπερ γε xo9' ἑκάστην δόξαν ἔσται 
καὶ οὐκ ἔσται. 

ΣΩ. ἜἘπειτά ys τοῦτ᾽ ἔχει κομψότατον᾽ ἐκεῖνος μὲν 
περὶ τῆς αὐτοῦ οἰήσεως τὴν τῶν ἀντιδοξαξζόντων οἴησιν, 
ἡ ἐκεῖνον ἡγοῦνται ψεύδεσθαι, ξυγχωρεῖ που ἀληθῆ εἶναι 
ὁμολογῶν τὰ ὄντα δοξάξειν ἅπαντας. 

GEO. Πάνν μὲν οὖν. 
Z9. Οὐκοῦν τὴν αὑτοῦ dv ψευδῆ ξυγχωροῖ, εἰ τὴν 

τῶν ἡγουμένων αὐτὸν ψεύδεσθαι opoloyet ἀληϑῆ εἶναι; 
ΘΕΟ. ᾿Ανάγκη. 
ΣΩ. Οἱ δέ γ᾽ ἄλλοι οὐ ξυγχωροῦσιν ἑαυτοὺς ψϑύ- 

δεσθαι; | 

EO. Οὐ yàg ovv. 
» ΣΩ. Ὁ δὲ y αὖ ὁμολογεῖ καὶ ταύτην ἀληθῆ τὴν 

δόξαν ἐξ ὧν γέγφαφεν. 
GEO. Φαίνεται. 
ΣΩ. Ἐξ ἁπάντων ἄρα ἀπὸ Πρωταγόρου ἀρξαμένων 

ἀμφισβητήσεται, μᾶλλον δὲ ὑπό γε ἐκείνου ὁμολογήσεται, 
ὅταν τῷ τἀναντία λέγοντι ξυγχωρῇ ἀληθῆ αὐτὸν δοξά- 
ἕξειν, τότε καὶ ὁ Πρωταγόρας αὐτὸς ξυγχωρήσεται μήτε 
κύνα μήτε τὸν ἐπιτυχόντα ἄνθρωπον μέτρον εἶναι μηδὲ 
περὶ ἑνὸς οὗ dv μὴ μάθῃ. οὐχ οὕτως; 

ΘΕΟ. Οἴὕτως. 
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Z9. Οὐκοῦν ἐπειδὴ ἀμφισβητεῖται ὑπὸ πάντων, ov- 
δενὴὲ d» εἴη ἡ Πρωταγόρου ἀλήθεια ἀληθής, οὔ τέ τινε 

ε ἄλλῳ οὔτ᾽ αὐτῷ ἐκείνῳ. 
OEO. "Ayav, ὦ Σώκρατες, τὸν ἑταῖρόν μου κατα- 

ϑέομεν. 
ΣΩ. ᾿4λλά τοι, ὦ φίλε, ἄδηλον εἰ καὶ παραϑέομεν 

τὸ ὀρϑόν. εἰκός y& ἄρα ἐκεῖνον πρεσβύτερον ὄντα σοφώ- 
τερον ἡμῶν εἶναι" καὶ εἰ αὐτίκα ἐντεῦθεν ἀνακύψειεε 
μέχρι τοῦ αὐχένος, πολλὰ. ἂν ἐμέ τε ἐλέγξας ληροῦντα, 
ὡς τὸ εἰκός, καὶ σὲ ὁμολογοῦντα, καταδὺς ἂν οἴχοιτο 
ἀποτρέχων. ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀνάγκη, οἶμαι, χρῆσϑαι ἡμῖν αὖ- 7^ 
τοῖς, ὁποῖοί τινές ἐσμεν, καὶ τὰ δοκοῦντα ἀεὶ ταῦτα AÉ- 
γειν. καὶ δῆτα καὶ νῦν ἄλλο τι φῶμεν ὁμολογεῖν ἂν τοῦτό 
ye ὁντινοῦν, τὸ εἶναι σοφώτερον ἕτερον ἑτέρον, εἶναι δὲ 
καὶ ἀμαϑέστερον; 

GEO. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. 
Z9. Ἦ καὶ ταύτη dv μάλιστα ἴστασθϑαι τὸν λόγον, 

$124: 31.94 ἡμεῖς ὑπεγράψαμεν βοηθοῦντες Πρωταγόρᾳ, ὡς τὰ μὲν 
πολλὰ ἡ δοκεῖ ταύτῃ καὶ ἔσειν ἑκάστῳ, ϑερμά, ξηρώ, 
γλυκέα, πάντα ὅσα τοῦ τύπου τούτου" εἰ δέ που ἔν τισι 
ξυγχωρήσεται διαφέρειν ἄλλον ἄλλον, περὶ τὰ ὑγιεινὰ καὶ 
νοσώδη ἐθελῆσαι ἂν φάναι μὴ πᾶν γύναιον καὶ παιδίον 
καὶ ϑηρίον δὲ ἱκανὸν εἶναι ἐἄσϑαι αὐτὸ γιγνῶσκον ἑαντῷ 
τὸ ὑγιεινόν, ἀλλὰ ἐνταῦθα δὴ ἄλλον ἄλλου διαφέρειν, 
εἴπερ που; 

EO. "Epuornye δοκεῖ οὕτως. 
| ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ περὶ πολιτικῶν, καλὰ μὲν καὶ αἷ- τ5. 

prre σχρὰ καὶ δίκαια καὶ ἄδικα καὶ ὅσια καὶ μή, οἷα ἂν ἑκάστη 
πόλες οἰηϑεῖσα θῆται νόμιμα ἑαυτῇ, ταῦτα καὶ εἶναι τῇ 
ἀληθείᾳ ἑκάστῃ, καὶ ἐν τούτοις μὲν οὐδὲν σοφώτερον οὔτε 
ἰδιώτην ἰδιώτου οὔτε πόλιν πόλεως εἶναι" ἐν δὲ τῷ ξυμφέ- 
ροντα ἑαυτῇ ἢ μὴ ξυμφέροντα τίθεσθαι, ἐνταῦθ᾽, εἴπερ 
που, αὖ ὁμολογήσει ξύμβουλόν τε ξυμβούλου διαφέρειν 

"πρῶ .... 
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καὶ πόλεως δόξαν ἑτέραν ἑτέρας πρὸς ἀλήϑειαν, καὶ οὐκ 
ἂν πάνυ τολμήσειε φῆσαι, ἃ ἂν θῆται πόλις ξυμφέροντα 
οἰὐηθεῖσα αὑτῇ, παντὸς μᾶλλον ταῦτα καὶ ξυνοίσειν. ἀλλ᾽ 
ἐκεῖ οὗ λέγω, ἐν τοῖς δικαίοις καὶ ἀδίκοις καὶ ὁσίοις καὶ 

ἀνοσίοις, ἐθέλουσιν ἰσχυρίξεσθαι αἷς οὐκ ἔστι φύσει αὐτῶν 
οὐδὲν οὐσίαν ἑαυτοῦ ἔχον, ἀλλὰ τὸ κοινῇ δόξαν τοῦτο 
γίγνεται ἀληϑὲς τότε ὅταν δόξῃ καὶ ὅσον ἂν δοκῇ γρόνον. 
καὶ ὅσοι γε 0? μὴ παντάπασι τὸν Πρωταγόρου λόγον λέ- 
γουσιν, ὧδέ πῶς τὴν σοφίαν ἄγουσι. Λόγος δὲ ἡμᾶς, ὦ 
Θεόδωῤε, ἐκ λόγου, μείζων ἐξ ἐλάττονος, καταλαμβάνει. 

GEO. Οὐκοῦν σχολὴν ἄγομεν, ὦ Σώκρατες; 
ZQ. Φαινόμεθα. καὶ πολλάκις μέν γε δή, ὦ δαι- 

μόνιδ, καὶ ἄλλοτε κατενόησα, ἀτὰρ καὶ νῦν, ὡς εἰκότως 
oi ἐν ταῖς φιλοσοφίαις πολὺν γρόνον διατρίψαντες εἰς τὰ 

δικαστήρια ἰόντες γελοῖοι φαίνονται ῥήτορες. | 
GEO. Πῶς δὴ οὖν λέγεις; 
XQ. Κινδυνεύουσιν οἱ ἐν δικαστηρίοις καὶ τοῖς τοι- 

οὕτοις ἐκ νέων κυλινδούμενοι πρὸς τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ καὶ 
vj τοιᾷδε διατριβῇ τεϑραμμένους οἷς οἰκέται πρὸς ἐλευ- 

ϑέρους τεθράφϑαι. 
ΘΕΟ. Πῇ δή; 
Z9. 'Hi τοῖς μέν, τοῦτο ὃ σὺ εἶπες, ἀεὶ πάρεστι 

σχολὴ καὶ τοὺς λόγους ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ σχολῆς ποιοῦνται, 
ὥσπερ ἡμεῖς νυνὶ τρίτον ἤδη λόγον ἐκ λόγου μεταλαμβά- 
ψομεν, οὕτω κἀκεῖνοι, ἐὼν αὐτοὺς ὁ ἐπελθὼν τοῦ προ- 
κειμένου μᾶλλον, καθάπερ ἡμᾶς, ἀρέσῃ" καὶ διὰ μακρῶν 
ἢ βραχέων μέλει οὐδὲν λέγειν, ἂν μόνον τύχωσι τοῦ ὄντος. 
οἱ δὲ ἐν ἀσχολίᾳ τε ἀεὶ λέγουσι" κατεπείγει γὰρ ὕδωρ δέον, 
καὶ οὐκ ἐγχωρεῖ περὶ οὗ ἂν ἐπιϑυμήσωσι τοὺς λόγους ποι- 
εἴσϑαι, ἀλλ᾽ ἀνάγκην ἔχων ὁ ἀντίδικος ἐφέστηκε καὶ ὑπο- 
γραφὴν παραναγιγνωσκομένην, ὧν ἐκτὸς οὐ ῥητέον" (ἣν 
ἀντωμοσίαν καλοῦσιν") ol δὲ λόγοι ἀεὶ περὶ ὁμοδούλου 
πρὸς δεσπότην καθήμενον, ἐν χειρὶ τὴν δίκην ἔχοντα, 
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3449 293 ' xal ol ἀγῶνες οὐδέποτε τὴν ἄλλως ἀλλ᾽ ἀεὶ τὴν περὶ αὐτοῦ" 
pom πολλάκις δὲ καὶ περὶ ψυχῆς ὁ δρόμορ΄. ὥστ᾽ ἐξ | ἁπάντων 77. 

' τούτων ἔντονοι καὶ δριμεῖς γίγνονται, ἐπιστάμενοι τὸν Ós- 
 exóvg» λόγῳ τὸ ϑωπεῦσαι καὶ ἔργῳ χαρίσασθαι, σμικροὲ 

* δὲ καὶ οὐκ ὀρθοὶ τὰς ψυχάς. τὴν γὰρ αὔξην καὶ τὸ εὐθύ 
τε καὶ τὸ ἐλεύϑερον ἡ ἐκ νέων δουλεία ἀφήρηται, ἀναγ- - 
κάξουσα πράττειν σκολιά, μεγάλους κινδύνους καὶ φόβους 
ἕτε ἑπαλαῖς ψυχαῖς ἐπιβάλλουσα, ovg οὐ δυνάμενοι μετὰ 

᾿ τοῦ δικαίου καὶ ἀληθοῦς ὑποφέρειν, εὐθὺς ἐπὶ τὸ φεῦδός 
τε καὶ τὸ ἀλλήλους ἀνταδικεῖν τρεπόμενοι πολλὰ κάμπτον- 
ται καὶ συγκλῶνται, ὥσϑ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἔχοντες τῆς δια- 
ψοίας εἷς ἄνδρας ἐκ μειρακίων τελευτῶσι, δεινοί τε καὶ 
σοφοὶ γεγονότες, tg οἴονται. Καὶ οὗτοι μὲν δὴ τοιοῦτοι, 
ὦ Θεόδωρε᾽ τοὺς δὲ τοῦ ἡμετέρου γοροῦ πότερον βούλει 
διελθόντες ἢ ἐάσαντες πάλιν ἐπὶ τὸν λόγον τρεπώμεϑα, 
ἵνα μὴ καί, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, λίαν πολὺ τῇ ἐλευθερία 
καὶ μεταλήψει τῶν λόγων καταχρώμεϑα; 

ΘΕΟ. Μηδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ διελθόντες. πάνυ 74. 

γὰρ εὖ τοῦτο εἴρηκας, ὅτι οὐχ ἡμεῖς οἱ ἐν τῷ τοιῷδε ro- 
φεύοντες τῶν λόγων ὑπηρέται, ἀλλ᾽ οἱ λόγοι οἱ ἡμέτεροι 
ὥσπερ οἰκέται, καὶ ἕκαστος αὐτῶν περιμένει ἀποτελεσθῆ- 
vat. ὅταν ἡμῖν δοκῇ οὔτε γὰρ δικαστὴς οὔτε θεατής, ὥσ- 
περ ποιηταῖς, ἐπιτιμήσων τε καὶ ἄρξων ἐπιστατεῖ παρ᾽ 
ἡμῖν. | 

ΣΩ. Λέγωμεν δή, ὡς ἔοικεν, ἐπεὶ σοί γε δοκεῖ, περὶ 
τῶν κορυφαίων" τί γὰρ ἄν τις τούς γε φαύλως διατρί- 
Bovtag ἐν φιλοσοφίᾳ λέγοι; Οὗτοι δέ που ἐκ νέων πρῶ- 
τον μὲν εἰς ἀγορὰν οὐκ ἴσασι τὴν ὁδόν, οὐδὲ ὕπου δικα- 
στήριον ἢ βουλευτήριον 7j τι κοινὸν ἄλλο τῆς πόλεως συν- 
ἐδριον᾽ νόμους δὲ καὶ ψηφίσματα λεγόμενα ἢ γεγραμμένα 
οὔτε ὁρῶσιν οὔτε ἀκούουσι. σπουδαὶ δὲ ἑταιρειῶν ἐπ᾽ ἀρ- 
χὰς καὶ σύνοδοι καὶ δεῖπνα καὶ σὺν αὐλητρίσι κῶμοι, 
οὐδὲ ὄναρ πράττειν προσίσταται αὐτοῖς. εὖ δὲ ἢ κακῶς 
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τις γέγονεν ἐν πόλει, ἢ τί τῷ κακόν ἐστιν ἐκ προγόνων 
γεγονὸς ἢ πρὸς ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν, μᾶλλον αὐτὸν λέλη- 

79. ϑὲν ἢ οἱ τῆς ϑαλάττης λεγόμενοι γόες. καὶ ταῦτα πάντ᾽ 
οὐδ᾽ ὅτι οὐκ οἶδεν, οἶδεν" οὐδὲ γὰρ αὐτῶν ἀπέχεται τοῦ 
εὐδοκιμεῖν χάριν, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὸ σῶμα μόνον ἐν τῇ πό- 
λει κεῖται αὐτοῦ καὶ ἐπιδημεῖ, ἡ δὲ διάνοια, ταῦτα πάντα 
ἡγησαμένη σμικρὰ καὶ οὐδέν, ἀτιμάσασα πανταχῇ φέρε- 
ται κατὰ Πίνδαρον, τά τε γᾶς ὑπένερϑε καὶ τὰ ÉnímtÜaaLa μιν». ain 
γεωμετροῦσα, οὐρανοῦ τε ὕπερ ἀστρονομοῦσα, καὶ πᾶσαν 275 m 
σεάντῃ φύσιν | ἐρευνωμένη «τῶν ὕντων ἑκάστου ὅλου, εἰς 
τῶν ἐγγὺς οὐδὲν αὐτὴν συγκαϑιεῖσα. pim. 

GEO. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. “Ὥσπερ καὶ Θαλῆν ἀστρονομοῦντα, ὦ Θεόδωρε, 

καὶ ἄνω βλέποντα, πεσόντα εἰς φρέαρ, Θρᾷττά τις ἐμ- 
μελὴς καὶ χαρίεσσα ϑεραπαινὶςρ ἀποσκῶψαι λέγεται, og 
τὰ μὲν ἐν οὐρανῷ προϑυμοῖτο εἰδέναι, τὰ δ᾽ ἔμπροσθεν 

sc. αὐτοῦ καὶ παρὰ πόδας λανθάνοι αὐτόν. ταὐτὸν δὲ ἀρκεῖ 
᾿ σκῶμμα ἐπὶ πάντας ὅσοι ἐν φιλοσοφίᾳ διάγουσι. τῷ γὰρ 

ὄντι τὸν τοιοῦτον ὁ μὲν πλησίον καὶ ὁ γείτων λέληϑεν, 
οὐ μόνον ὅ τι πράττει, ἀλλ᾽ ὀλίγου καὶ εἰ ἄνϑρωπός ἐστιν 
$5 τι ἄλλο θρέμμα᾽ τί δέ ποτ᾽ ἐστὶν ἄνϑρωπος καὶ τί τῇ 
τοιαύτῃ φύσει προσήκει διάφορον τῶν ἄλλων ποιεῖν ἢ 
πάσχειν, ξητεῖ τε καὶ πράγματ᾽ ἔχει διερευνώμενος. μαν- 
ϑάνεις γάρ που, ὦ Θεύδῶρε: ἢ οὔ; 

GEO. "Eyoyt: καὶ diner λέγεις. 
ΣΩ. Τοιγάρτοι, ὦ φίλε, ἰδίᾳ τε συγγιγνόμενος ὁ 

τοιοῦτος ἑκάστῳ καὶ δημοσίᾳ, ὅπερ ἀρχόμενος ἔλεγον, 
ὅταν ἐν δικαστηρίῳ 7) που ἄλλοθι ἀναγκασϑῇ περὶ τῶν 
παρὰ πόδαρ καὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς διαλέγεσθαι, γέλωτα 
παρέχει οὐ μόνον Θράτταις ἀλλὰ καὶ τῷ ἄλλῳ ὄχλῳ, εἰς 
φρέατά τε καὶ πᾶσαν ἀπορίαν ἐμπίπτων ὑπὸ ἀπειρίας, 
καὶ ἡ ἀσχημοσύνη δεινή, δόξαν ἀβελτερίας παρεχομένη. 

£j. ἔν τε γὰρ ταῖς λοιδορίαις ἴδιον ἔχει οὐδὲν οὐδένα λοιδο- | 
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* — esiv, ἅτ᾽ οὐκ εἰδὼς κακὸν οὐδὲν οὐδενὸς ἐκ τοῦ μὴ usus- 
λετηκέναι" ἀπορῶν οὖν γελοῖος φαίνεται" ἕν τε τοῖς ἐπαί- 
νοις καὶ ταῖς τῶν ἄλλων μεγαλαυχίαις, οὐ προσποιήτως, 
ἀλλὰ τῷ ὄντι γελῶν ἔνδηλος γιγνόμενος ληρώδης δοκεῖ 
εἶναι. τύραννόν τε γὰρ ἢ βασιλέα ἐγκωμιαξόμενον ἕνα τῶν 
νομέων, οἷον συβώτην, ἢ ποιμένα, ἢ τινα βουκόλον ἡγεῖ- 
ται ἀκούειν εὐδαιμονιξζόμενον πολὺ βδάλλοντα᾽" δυσκολώ- 
τερον δὲ ἐκείνων ξῶον καὶ ἐπιβουλότερον ποιμαίνειν τε 

καὶ βδάλλειν νομίζει αὐτούς" ἄγροικον δὲ καὶ ἀπαίδευτον 
ὑπὸ ἀσχολίας οὐδὲν ἧττον τῶν νομέων τὸν τοιοῦτον ἀναγ- 
καῖον γίγνεσθαι, σηκὸν ἐν ὄρει τὸ τεῖχος περιβεβλημένον. 
γῆς δὲ ὅταν μυρία πλέϑρα ἢ ἔτι πλείω ἀκούσῃ ὥς τις 
ἄρα κεκτημένος θαυμαστὰ πλήϑει κέκτηται, πάνσμικρα 
δοκεῖ ἀκούειν εἰς ἅπασαν εἰωθὼς τὴν γῆν βλέπειν. τὰ δὲ 42. 
δὴ γένη ὑμνούντων, ὡς γενναῖός τιβ ἑπτὰ πάππους πλου- 

σίους ἔχων ὁποφῆναι, παντάπασιν ἀμβλὺ καὶ ἐπὶ σμικρὸν 
ὁρώντων ἡγεῖται τὸν ἔπαινον, ὑπὸ | ἀπαιδευσίας οὐ δυνα- 

»,“τεμένων εἰς τὸ πᾶν ἀεὶ βλέπειν οὐδὲ λογίξεσθαι ὅτι πάπ- 

TOv καὶ προγόνων μυριάδες ἑκάστῳ γεγόνασιν ἀναρύϑμη- 
τοι, ἐν αἷς πλούσιοε καὶ πτωχοὶ καὶ βασιλεῖς καὶ δοῦλοι 
βάρβαροί τε καὶ “Ἕλληνες πολλάκις μυρίοι γεγόνασιν ὅτῳ- 
οὖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι καταλόγῳ προγόνων σεμνυ- 
φομένων καὶ ἀναφερόντων εἰς Ἡρακλέα τὸν ᾿ἀμφιτρύωνος 
ἄτοπα αὐτῷ καταφαίνεται τῆς σμικρολογίας, ὅτι δὲ ὁ 
ἀπ’ ᾿Δμφιτρύωνος εἰς τὸ ἄνω πεντεκαιεικοσεὸς τοιοῦτος 
ἦν, οἵα συνέβαινεν αὐτῷ τύχη, καὶ ὁ πεντηκοστὸς ἀπ᾽ αὖ- 
τοῦ, γελᾷ οὐ δυναμένων λογίξεσϑαί τε καὶ χαυνότητα dvo- 
ἥτου ψυχῆς ἀπαλλάττειν. ἐν ἅπασι δὴ τούτοις ὁ τοιοῦ- 
τος ὑπὸ τῶν πολλῶν παταγελᾶται, τὰ μὲν ὑπερηφάνως 
i , τὰ δ᾽ ἐν ποσὶν ἀγνοῶν τε καὶ ἐν ixd- 
F 

'πᾶσι τὰ γιγνόμενα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
[] ri] Γ΄ , ] 

$ γέ τινα αὐτόρ, ὦ φίλε, ἑλκύσῃ ἄνω, “9. | 



176. ΠΛΆΤΩΝΟΣ 8EAITHTOZ. 49 

καὶ ἐθελήσῃ τις αὐτῷ ἐκβῆναι ἐκ τοῦ Τί ἐγὼ σὲ duo ἢ 
σὺ ἐμέ; εἰς σχέψιν αὐτῆς δικαιοσύνης τε καὶ ἀδικίας, τί 
τὸ ἑκάτερον αὐτοῖν καὶ τί τῶν πάντων ἢ ἀλλήλων διαφέ- 
φετον; ἢ ἐκ τοῦ Εἰ βασιλεὺς εὐδαίμων κεχεημένος τ᾽ αὖ 
πολὺ χρυσίον, βασιλείας πέρε καὶ ἀνθρωπίνης ὅλως εὖὐ- 
δαιμονέας καὶ ὠθλιότητος ἐπὶ σκέψιν, ποίω τέ τινε ἐστὸν 
καὶ tíva τρόπον ἀνθρώπου φύσει προσήκει τὸ μὲν κτή- 
σασϑαι αὐτοῖν, τὸ δὲ ἀποφυγεῖν, — περὶ τούτων ἁπάν- 
τῶν ὅταν αὖ δέῃ λόγον διδόναι τὸν σμικρὸν ἐκεῖνον τὴν 
ψυχὴν καὶ δριμὺν καὶ δικανικόν, πάλιν αὖ τὰ ἀντίσεροφα 
ἀποδίδωσιν" ἱλιγγιῶν τε ἀφ᾽ ὑψηλοῦ κρεμασθεὶς καὶ βλέ- 
vov μετέωρος ἄνωθεν ὑπὸ ἀηϑείας ἀδημονῶν τε καὶ 
ἀπορῶν καὶ βαρβαρίξων γέλωτα Θρᾷτταις μὲν οὐ παρέχει 
οὐδ᾽ ἄλλῳ ἀπαιδεύτῳ οὐδενί, οὐ γὰρ αἰσθάνονται, toig 

. δ᾽ ἐναντίως 7] εἷς ἀνδραπόδοις τραφεῖσιν ἅπασιν. Οὗτος 
δὴ ixarígov τρόπος, ὦ Θεόδωρε, ὁ μὲν τῷ ὄντι ἐν ἐλευ- 
ϑερίᾳ τε καὶ σχολῇ τεθραμμένου, ὃν δὴ φιλόσοφον καλεῖς, 
ᾧ ἀνεμέσητον εὐήθει δοκεῖν καὶ οὐδενὶ εἶναι, ὅταν εἰς 
δουλικὰ ἐμπέσῃ διακονήματα, οἷον σερωματόδεσμον μὴ 
ἐπισεαμένου συσχονάσασθαι μηδὲ ὄψον ἡδῦγαι ἢ ϑῶπας 
λόγους" ὁ δ᾽ αὖ τὰ μὲν τοιαῦτα πάντα δυναμένου τορῶς 
τὸ καὶ ὀξέως διακονεῖν, ἀναβάλλεσθαι δὲ οὐκ ἐπισταμένου 
ἐπιδέξια ἐλευθέρως οὐδέ γ᾽ ἁρμονίαν λόγων λαβόντος |.óo- 
ϑωῶς ὑμνῆσαι ϑεῶν τε καὶ ἀνδρῶν εὐδαιμόνων βίον ἀληϑῆ. (7 

ΘΕΟ. Εἰ πάντας, ὦ Σώκρατες, πείϑοις ἃ λέγεις ὥσ- 

xsQ ἐμέ, πλείων ἂν εἰρήνη καὶ κακὰ ἐλάττω κατ᾽ ἀνθρώ- 
πους εἴη. : 

ZQ. ᾿Αλλ᾽ οὔτ᾽ ἀπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατόν, ὦ Θεό-' 
δωρε, ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ἀγαθῷ ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη" 
οὔτ᾽ ἐν θεοῖς αὐτὰ ἱδρύσϑαι, τὴν δὲ θνητὴν φύσιν xol 
τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης. διὸ καὶ πειρᾶσθαι. 
χρὴ ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν 0 τε τάχιστα. φυγὴ δὲ ὁμοίωσις᾽ 
ϑεῷ κατὰ τὸ δυνατόν' ὁμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ ὅσιον 

PLATO III. 4 
- 
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μετὰ φρονήσεως γενέσθαι. ἀλλὰ ydo, ὦ ἄριστε, οὐ πάνν 55. 
ódóio» πεῖσαι ἐς ἄρα οὐχ ὧν ἕνεκα οἱ πολλοί φασι 
δεῖν πονηρίαν μὲν φεύγειν, ἀρετὴν δὲ διώκειν, τούτων 
χάριν τὸ μὲν ἐπιτηδευτέον, τὸ δ᾽ οὔ, ἵνα δὴ μὴ κακὸς 
καὶ ἵνα ἀγαθὸς δοκῇ εἶναι. ταῦτα γάρ ἐστιν 0 λεγόμενος 
γραῶν ὥὕϑλος, ὡς ἐμοὶ φαίνεται. τὸ δὲ ἀληϑὲς ὧδε λέ- 
γωμεν. ϑεὸς οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἄδικος, ἀλλ᾽ εἷς οἷόν τε δι- 

καιότατος, καὶ οὐκ ἔσειν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν ἢ ὃς ἂν 
ἡμῶν αὖ γένηται ὅ τι δικαιότατος. περὶ τούτου καὶ ἡ ὡς 
ἀληϑῶς δεινότης ἀνδρὸς καὶ οὐδενία τε καὶ ἀνανδρία. 
ἡ μὲν γὰρ τούτου γνῶσις σοφία καὶ ἀρετὴ ἀληθινή, ἡ 
δὲ ἄγνοια ἀμαϑία καὶ κακία ἐναργής αἱ δ᾽ ἄλλαι δεινό- 

᾿τητές τε δοκοῦσαι καὶ σοφέαι ἐν μὲν πολιτικαῖς δυναστεί- 

eig: γιγνόμεναι φορτικαί, ἐν δὲ τέχναις βάναυσοι. τῷ οὖν 
ἀδικοῦντε καὶ, ἀνόσια λέγοντε ἢ πράττοντε μακρῷ ἄριστ᾽ 
ἔχει τὸ μὴ συγχωρεῖν δεινῷ ὑπὸ πανουργίας εἶναι. ἀγάλ- 
λονται γὰρ τῷ ὀνείδει, καὶ οἴονται ἀκούειν ὅτι οὐ λῆροι 
εἰσί, γῆς ἄλλως ἄχϑη, ἀλλ᾽ ἄνδρες οἵους δεῖ ἐν πόλει τοὺς 
σωϑθησομένους. λεκτέον οὖν τἀληθές, ὅτι τοσούτῳ μᾶλλόν sé. 
εἰσιν οἷοι οὐκ οἴονται, ὅτε οὐχὶ οἴονται" ἀγνοοῦσι γὰρ ζη- 
μίαν ἀδικίας, ὃ δεῖ ἥκιστα ἀγνοεῖν. οὐ γάρ ἐστιν ἣν δο- 
κοῦσι, πληγαί τε καὶ θάνατοι, ὧν ἐνίοτε πάσχουσιν οὐδὲν 
ἀδικοῦντες, ἀλλὰ ἣν ἀδύνατον ἐκφυγεῖν. 

ΘΕΟ. Τίνα δὴ λέγεις; 

ΣΩ. Παραδειγμάτων, εὖ φίλε, ἐν τῷ ὄντι ἑστώτων, 

τοῦ μὲν θείου εὐδαιμονεστάτου, τοῦ δὲ ἀθέου ἀϑλιωτά- 
του, οὐχ ὁρῶντες ὅτι οὕτως ἔχει, ὑπὸ ἠλυθιότητός τε καὶ 

τῆς ἐσχάτης ἀνοίας λανθάνουσι τῷ μὲν ὁμοιούμενοι διὰ 
μισχτὰς | ἀδίκους πράξεις, τῷ δὲ ἀνομοιούμενοι. οὗ δὴ τίνουσι 

δίκην ξῶντες τὸν εἰκότα βίον ᾧ ὁμοιοῦνται. ἐὰν δ᾽ εἴπω- 
μὲν ὅτι, dv μὴ ἀπαλλαγῶσι τῆς δεινότητος, καὶ τελευτή- 
σαντας αὐτοὺς ἐκεῖνος μὲν ὃ τῶν κακῶν καθαρὸς τόπος 
- λέξεται, ἐνθάδε δὲ τὴν αὐτοῖς ὁμοιότητα τῆς διαγω- 
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γῆς ἀεὶ ἕξουσι, κακοὶ κακοῖς συνόντες, ταῦτα δὴ. καὶ 

παντάπασιν ὡς δεινοὶ καὶ πανοῦργοι ὠνοήτων τινῶν ἀκού- 
σονται. | ; 

5, EO. Kol μάλα δή, ὦ Σώκρατες. 
Z9. Οἷδά τοι, ὦ ἑταῖρε. ἕν μέντοι τι αὐτοῖς συμ- 

βέβηκεν, ὅτι ὧν ἰδίᾳ λόγον δέῃ δοῦναί τε καὶ δέξασθαι 
περὶ ὧν ψέγουσι, καὶ ἐθελήσωσιν ἀνδρικῶς πολὺν χρόνον 
ὑπομεῖναι καὶ μὴ ἀνάνδρως φεύγειν, τότε ἀτόπως, ὦ 

δαιμόνιε, τελευτῶντες οὐκ ἀρέσκουσιν αὐτοὶ αὑτοῖς περὶ 

ὧν λέγουσι, καὶ ἡ ῥητορικὴ ἐκείνη mog ἀπομαραίνεται, 
ὥστε παίδων μηδὲν δοκεῖν διαφέρειν, Περὶ μὲν οὖν τού- 
τῶν, ἐπειδὴ καὶ πάρεργα τυγχάνει λεγόμενα, ἀποστῶμεν" 

. εἰ δὲ μή, πλείω ἀεὶ ἐπιῤδέοντα καταχώσει ἡμῶν τὸν ἐξ 
ἀρχῆς λόγον" ἐπὶ δὲ τὰ ἔμπροσϑεν ἴωμεν, εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ. 

GEO. Ἐμοὶ μὲν τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες, οὐκ dq- 
δέστερα ἀκούειν" Qo γὰρ τηλικῷδε, ὄντι ἐπακολουθεῖν" 
εἰ μέντοι δοκεῖ, πάλιν ἐπανίωμεν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐνταῦϑά που ἦμεν τοῦ λόγου, ἐν ᾧ 
ἔφαμεν τοὺς τὴν φερομένην οὐσίαν λέγοντας, καὶ τὸ ἀεὶ. 

δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι τούτῳ ᾧ δοκεῖ, ἐν μὲν 
τοῖς ἄλλοις ἐθέλειν διϊσχυρίξεσθϑαι, καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ 
τὰ δίκαια, ὡς παντὸς μάλλον, ἃ ἂν ϑῆται πόλις δόξαντα 
αὑτῇ, ταῦτα καὶ ἔστι δίκαια τῇ θεμένῃ, ἕωσπερ ἂν κέη- 
ται" περὶ δὲ τἀγαθοῦ οὐδένα ἀνδρεῖον ἔϑ᾽ οὕτως εἶναι, 
ὥστε τολμᾷν διαμάχεσθαι .ὅτι καὶ ἃ ἂν ὠφέλιμα οἰηϑεῖσα 
πόλις ἑαυτῇ ϑῆται, καὶ ἔστι τοσοῦτον γρόνον ὅσον ἂν 
κέηται ὠφέλιμα, πλὴν εἴ τις τὸ ὄνομα λέγοι" τοῦτο δέ 
που σκῶμμ᾽ ἂν εἴη πρὸς ὃ λέγομεν. οὐχί; 

ΘΕΟ. Πάνυ γε. 

ss. ΣΩ. Mi λεγέτω τὸ ὄνομα, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα ὃ ὀνο- 
μαζόμενον ϑεωρεῖται.᾿ 

GEO. Μὴ ydg. 
Z9. 'AM ὃ dv τοῦτο Ovouátg, τούτου δή xov στο- ἡ - 
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χάξεται νομοθετουμένη, καὶ πάντας τοὺς νόμους, xa9" 
ὅσον οἴεταί τε καὶ δύναται, ὡς αἰφελιμωτάτους ἑαντῇ τί- 
δέεται. 7] πρὸς ἄλλο τι βλέπουσα νομοϑετεῖται; ὁ 

| GEO. Οὐδαμῶς. 

EQ. 'H οὖν καὶ τυγχάνει ἀεί, ἢ πολλὰ καὶ διαμαρ- 
τάνει ἑκάστη; 

5/79 EO. Οἷμαι ἔγωγε καὶ διαμαρτάνειν. 
'EQ. "Eri τοίνυν ἐνθένδε ἂν μᾶλλον πᾶς τις e 

γήσειε ταὐτὰ ταῦτα, εἰ περὶ παντός τις τοῦ εἴδους ἐρω- 
τῴη, ἐν ᾧ καὶ τὸ ὠφέλιμον τυγχάνει ὄν. ἔστι δέ που καὶ 
περὶ τὸν μέλλοντα γρόνον. ὅταν γὰρ νομοϑετώμεθϑα, αἷς 
ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιθέμεθα εἰς τὸν ἔπειτα 
χρόνον. τοῦτο δὲ μέλλον ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν. 

6EO. Πάνυ γε. 
ZQ. "I9. δή, οὑτωσὶ ἐρωτῶμεν Πρωταγόραν ἢ ἄλλον 24. 

τινὰ τῶν ἐκείνῳ τὰ αὐτὰ λεγόντων, Πάντων μέτρον ἄν- 
ϑρωπός ἐστιν, αἷς φατέ, ὦ Πρωταγόρα, λευκῶν, βαρέων, 
κούφων, οὐδενὸς ὅτου οὐ τῶν τοιούτων. ἔχων γὰρ αὖὐ- 
τῶν τὸ κριτήριον ἐν αὐτῷ, οἷα πάσχει τοιαῦτα οἰόμενος, 
ἀληϑὴ τε οἴεται αὐτῷ καὶ ὄντα. οὐχ οὕτως; 

EO. Οὕτως. 
EQ. Ἦ καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι, φήσομεν, ὦ Πρω- 

ταγόρα, ἔχει τὸ κριτήριον ἐν αὐτῷ, καὶ οἷα ἂν οἰηϑῇ 
ἔσεσθαι, ταῦτα καὶ γίγνεται ἐκείνῳ τῷ οἰηϑέντι; οἷον 

ϑερμά, ἀφ᾽ ὅταν τις οἰηϑῇ ἰδιώτης αὐτὸν πυρετὸν λήψε- 

σϑαι καὶ ἔσεσθαι ταύτην τὴν θερμότητα, καὶ ἕτερος, ἑατρὸς 
q45. δέ, ἀντοιηϑῇ, κατὰ τὴν ποτέρου δόξαν φῶμεν τὸ μέλλον 

ἀποβήσεσθαι, ἢ κατὰ τὴν ἀμφοτέρων, καὶ τῷ μὲν ἐχτρῷ 
οὐ ϑερμὸς οὐδὲ πυρέττων γενήσεται, ἑαυτῷ δὲ ἀμφότερα; 

GEO.' Γελοῖον μέν τ᾽ ἂν εἴη. 
Z9. A, οἵμαι, περὶ olvov γλυκύτητος καὶ αὐστη- 

φότητος μελλούσης ἔσεσθαι ἡ τοῦ γεωργοῦ δόξα, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἡ τοῦ κιθαριστοῦ, κυρία. 
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EO. Tí μήν; 
Z9. Οὐδ᾽ ἂν «v περὶ ἀναρμόστου τε καὶ εὐχρμόστου 

ἐσομένου παιδοτρίβης dv βέλτιον δοξάσειε μουσικοῦ, ὃ καὶ 
ἔπειτα αὐτῷ τῷ παιδοτρίβῃ δόξει εὐάρμοστον εἶναι. 

ΘΕΟ. Οὐδαμῶς. 
Z9. Οὐκοῦν καὶ τοῦ μέλλοντος ἑἐστιάσεσθαι μὴ μαγει- 

ρικοῦ ὄντος, σκεναξομένης ϑοίνης, ἀκυροτέρα ἡ κρίσις. 
τῆς τοῦ ὀψοποιοῦ περὶ τῆς. ἐσομένης ἡδονῆς. περὶ μὲν 
γὰρ τοῦ ἤδη ὄντος ἑκάστῳ ἡδέος ἢ γεγονότος μηδέν πω 
τῷ λόγῳ διαμαχώμεθα, ἀλλὰ περὶ τοῦ μέλλοντος ἑκάστῳ 
καὶ δόξειν καὶ ἔσεσϑαι πότερον αὐτὸς αὐτῷ ἄριστος κριτής, 
ἢ σύ, ὦ Πρωταγόρα, τό γε περὶ λόγους πιϑανὸν ἑκάστῳ 
ἡμῶν ἐσόμενον εἰς δικαστήριον βέλτιον ἂν προδοξάσαις ἣ 
τῶν ἰδιωτῶν ὁστισοῦν; 

ΘΕΟ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε σφόδρα 

ὑπισχνεῖτο πάντων διαφέρειν αὐτός. 
EQ. Νὴ Δία, ὦ μέλε" ἢ οὐδείς γ᾽ ἂν αὐτῷ διελέγετο pn79. 

| διδοὺς πολὺ ἀργύριον, εἴ πῃ τοὺς συνόντας ἔπειθεν ὅτι eeip «ἱ μὴ 

καὶ τὸ μέλλον ἔσεσθαί τε καὶ δόξειν οὔτε μάντις οὔτε τις 
ἄλλος ἄμεινον κρίνειδν ἂν ἢ αὐτὸς αὐτῷ. 

ΘΕΟ. ᾿4ληϑέστατα. 
ZO. Οὐκοῦν καὶ αἱ νομοθεσίαι καὶ τὸ ὠφέλεμον περὶ 

τὸ μέλλον ἐσεί, καὶ πᾶς ἂν ὁμολογοῖ νομοϑετουμένην πόλιν 
“τολλάκις ἀνάγκην εἶναι τοῦ ὠφελιμωτάτου ἀποτυγχάνειν; 

: GEO. Μάλα γε. 
ΣΩ. Μετρίως ἄρα ἡμῖν πρὸς τὸν διδάσκαλόν cov 

εἰρήσεται, ὅτι ἀνάγκη αὐτῷ ὁμολογεῖν σοφώτερόν τε ἄλλον 
ἄλλον εἶναι καὶ τὸν μὲν τοιοῦτον μέτρον εἶναι, ἐμοὶ δὲ 
τῷ ἀνεπιστήμονε μηδὲ ὁπωσειοῦν ἀνάγκην εἶναε μέτρῳ 
γίγνεσθαι, ὡς ἄρτι μὲ ἠνάγκαξεν ὁ ὑπὲρ ἐκείνου λόγος, 
εἴτ᾽ ἐβουλόμην εἴτε μή, τοιοῦτον εἶναι. - 

GEO. Ἐκείνῃ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, μάλιστα dM- 
σκεσϑαι ὃ λόγος, ἁλισκόμενος καὶ ταύτῃ, ἡ τὰς τῶν ἄλλων 



3 IIAATONOZ 0EAITHTOZ. 180. 

δόξας κυρίας ποιεῖ, αὗται δὲ ἐφάνησαν τοὺς ἐκείνου λόγους 
οὐδαμῇ ἀληϑεῖς ἡγούμεναι. 

ΣΩ. Πολλαχῇ, ὦ Θεόδωρε, καὶ ἄλλῃ ἂν τό γε τοι- 
οὔτον ἁλοίη, μὴ πᾶσαν παντὸς ἀληϑῆ δόξαν εἶναι. περὶ 
δὲ τὸ παρὸν ἑκάστῳ πάθος, ἐξ ὧν αἱ αἰσθήσεις καὶ αἱ 
κατὰ ταύτας δόξαι γίγνονται, χαλεπώτερον ἑλεῖν ὡς οὐκ 

ess ἀληϑεῖς. ἴσως δὲ οὐδὲν λέγω" ἀνάλωτοι γάρ, εἰ ἔτυχον, 
εἰσί, καὶ ol φάσκοντες αὐτὰς ἐναργεῖς τε εἶναι καὶ ἐπι- 
στήμας τάχα ἂν ὄντα λέγοιεν, καὶ Θεαίτητος ὅδε οὐκ 
ἀπὸ σκοποῦ εἴρηκεν αἴσϑησιν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν ϑ9έ- 
μενος. προσιτέον οὖν ἐγγυτέρω, ὡς ó ὑπὲρ Πρωταγόρου $2 

λόγος ἐπέταττε, καὶ σκεπτέον τὴν φερομένην ταύτην οὐσίαν 
$hitet- ^55 διακρούοντα, εἴτε ὑγιὲς site σαϑρὸν φϑέγγεται. μάχη δ᾽ 

οὖν περὶ αὐτῆς οὐ φαύλη οὐδ᾽ ὀλίγοις γέγονεν. 
ὃ ΘΕΟ. Πολλοῦ καὶ δεῖ φαύλη εἶναι, ἀλλὰ περὶ μὲν 

τὴν Ἰωνίαν καὶ ἐπιδίδωσι πάμπολυ. οἱ γὰρ τοῦ Ἡρακλεί- 
του ἑταῖροι χορηγοῦσι τούτον τοῦ λόγον μάλα ἐῤῥωμένως. 

EQ. Τῷ τοι, ὦ φίλε Θεόδωρε, μᾶλλον σκεπτέον ἐξ 
ἀρχῆς, ὥσπερ αὐτοὶ ὑποτείνονται. 

ΘΕΟ. Παντάπασι μὲν οὖν. καὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, 
περὶ τούτων τῶν Ἡρακλειτείων, ἢ ὥσπερ σὺ λέγεις Ὁμη- 
ρεέων, καὶ ἔτε παλαιοτέρων, αὐτοῖς μὲν τοῖς περὶ τὴν 
Ἔφεσον, ὅσοι προσποιοῦνται ἔμπειροι εἶναι, οὐδὲν μᾶλλον 
οἷόν τε διαλεχϑῆναι ἢ τοῖς οἰσερῶσιν. ἀτεχνῶς γὰρ κατὰ 
τὰ συγγράμματα φέρονται, τὸ δ᾽ ἐπιμεῖναι ἐπὶ λόγῳ καὶ 
ἐρωτήματι καὶ ἡσυχέως ἐν μέρει ἀποκρίνασθαι καὶ ἐρέσθαι 

p wütro» αὐτοῖς | ἕνι 7] τὸ μηδέν" μᾶλλον δὲ ὑπερβάλλει τὸ 
οὐδ᾽ οὐδὲν πρὸς τὸ μηδὲ σμικρὸν ἐνεῖναι τοῖς ἀνδράσιν 
ἡσυχίαρ᾽ ἀλλ᾽ ἄν τινά τι ἔρῃ, ὥσπερ ἐκ φαρέτρας ῥημα- 
τίσκια αἰνιγματώδη ὠνασπῶντες. ἀποτοξεύουσι, κἂν tovtov 
ξητῇς λόγον λαβεῖν, τί εἴρηκεν, ἑτέρῳ πεπλήξει καινῶς 
μετωνομασμένῳ, περανεῖς δὲ οὐδέποτε οὐδὲν πρὸς οὐδένα 

αὐτῶν οὐδέ γε ἐκεῖνοι αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους, ἀλλ᾽ εὖ πάνν 
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φυλάττουσι τὸ μηδὲν βέβαιον ἐᾷν εἶναι μήτ᾽ ἐν λόγῳ μήτ᾽ 
ἐν ταῖς αὐτῶν ψυχαῖς, ἡγούμενοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, αὐτὸ 
ὁτάσιμον εἶναι" τούτῳ δὲ πάνυ πολεμοῦσι, καὶ καϑ᾽ ὅσον 
δύνανται πανταχόϑεν ἐκβάλλουσιν. 

4» ΣΏ. Ἴσως, ὦ Θεόδωρε, τοὺς ἄνδρας μαχομένους ἑώ- 
ρακας, εἰρηνεύουσι δὲ οὐ συγγέγονας. οὐ γάρ σοι ἑταῖροί 
εἰσιν. ἀλλ᾽, οἶμαι, τὰ τοιαῦτα τοῖς μαϑηταῖς ἐπὶ σχολῆς 
φράξουσιν, oUg ἂν βούλωνται ὁμοίους αὑτοῖς ποιῆσαι. 

GEO. Ποίοις μαϑηταῖς, ὦ δαιμόνιε; οὐδὲ γίγνεται 
τῶν τοιούτων ἕτερος ἑτέρον μαϑητής, ἀλλ᾽ αὐτόματοι ἀνα- 
φύονται, ὁπόϑεν ἂν τύχῃ ἕκαστος αὐτῶν ἐνθουσιάσας, 
καὶ τὸν ἕτερον ὁ ἕτερος οὐδὲν ἡγεῖται εἰδέναι. παρὰ μὲν 
οὖν τούτων, ὅπερ fa ἐρῶν, οὐκ ἄν ποτε λάβοις λόγον 
οὔτε ἑκόντων οὔτε ἀκόντων" αὐτοὺς δὲ δεῖ παραλαβόντας 
ὥσπερ πρόβλημα ἐπισκοπεῖσθαι. 

᾿ς ΣΏ. Kol μετρίως γε λέγεις. τό γε δὴ πρόβλημα ἄλλο 
τι παρειλήφαμεν παρὰ μὲν τῶν ἀρχαίων, μετὰ ποιήσεως 
ἐπιχρυπτομένων τοὺς πολλούς, αἷς ἡ γένεσις τῶν ἄλλων 
πάντων Ὡκεανός τε καὶ Τηϑὺς ῥεύματα τυγχάνει καὶ 

οὐδὲν ἕστηκε, παρὰ δὲ τῶν ὑστέρων, ἅτε σοφωτέρων, 
ἀναφανδὸν ἐποδεικνυμένων, ἵνα καὶ οἱ σκυξοτόμοι αὐτῶν 
τὴν σοφίαν μάθωσιν ἀκούσαντες καὶ παύσωνται ἠλυθίως 

οἰόμενοι τὰ μὲν ἑστάναι, τὰ δὲ κινεῖσθαι τῶν ὄντων, μα- 

?*. ϑόντες δ᾽ ὅτι πάντα κινεῖται τιμῶσιν αὐτούς; ὀλίγου δὲ 
ἐπελαθόμην, ὦ Θεόδωρε, ὅτι ἄλλοι αὖ τἀναντία τούτοις 
ἀπεφήναντο, οἷον ἀκίνητον τελέϑειν ᾧ πάντ᾽ ὄνομ᾽ εἶναι, 4..».. P "dd 
καὶ ἄλλα ὅσα Μέλισσοί τε καὶ Παρμενίδαι ἐναντιούμενοι 57 5 
πᾶσι τούτοις διϊσγυρίξονται, ὡς ἕν vs πάντα ἐσεὶ καὶ 

ἕστηκεν αὐτὸ ἐν αὐτῷ, οὐκ ἔχον γώραν ἐν ἡ κινεῖται. Au Phy md 

Τούτοις οὖν, ὦ ἑταῖρε, πᾶσι τί γρησόμεϑα; κατὰ σμικρὸν 
γὰρ προϊόντες λελήϑαμεν ἀμφοτέρων εἰς τὸ μέσον πεπτεω- 
κότες, καὶ ὧν μή πῃ ἀμυνόμενοι διαφύγωμεν,, δίκην | δώ- 

Gouey ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς παλαίστραις διὰ γραμμῆς παίξοντες, γν "4" 

^ 
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ὅταν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ληφθέντες ἕλκωνται sig τἀναντία. 
δοκεῖ οὖν μοι τοὺς ἑτέρους πρότερον σκεπεέον, ἐφ᾽ οὔσπερ 
ὡρμήσαμεν, τοὺς δέοντας. καὶ ἐὰν μέν τι φαίνωνται AÉ- 
γοντες, συνέλξομεν μετ᾽ αὐτῶν ἡμᾶς αὐτούς, τοὺς ἑἐτέ- 

ιν p.252. ρους ἐκφυγεῖν πειρώμενοι. ἐὰν δὲ οἱ τοῦ ὅλον στασιῶται 
ἀληθέστερα λέγειν δοκῶσι, φευξόμεθα παρ᾽ αὐτοὺς ἀπ᾽ 

"ὦ ἀπαντῶν Ag) τῶν τὰ ἀκίνητα κινούντων. ἀμφότεροι δ᾽ ἂν φα- 
rv eni 

vào. μηδὲν μέτριον AÉyovrtg, γελοῖοι ἐσόμεθα ἡγούμενοι 
ἡμᾶς μέν τι λέγειν φαύλους ὄντας, παμπαλαίους δὲ καὶ 

πασσόφους ἄνδρας ἀποδεδοκιμακότες. ὅρα οὖν, ὦ Θεό- 
δωρε, εἰ λυσιτελεῖ εἰς τοσοῦτον προϊέναι κίνδυνον. 

GEO. Οὐδὲν μὲν οὖν ἀνεκτόν, ὦ Σώκρατες, μὴ οὐ 
διασκέψασθαι τί λέγουσιν ἑκάτεροε τῶν ἀνδρῶν. 

Z9. Σκεπεέον ὧν εἴη σοῦ γε οὕτω προθυμουμένου. 
Δοκεῖ οὖν μοι ἀρχὴ εἶναι τῆς σχέψεως κινήσεως πέρι, 
σοῖόν τί ποτε ἄρα λέγοντες φασὶ τὰ πάντα κινεῖσθαι. 
βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοιόνδε᾽ πότερον Ev τὶ εἶδος αὐτῆς 
λέγουσιν ἢ ὥσπερ ἐμοὶ φαίνεται, δύο; μὴ μέντοι μόνον 
ἐμοὶ δοκείτω, ἀλλὰ συμμέτεχε καὶ σύ, ἵνα κοινῇ πάσχω- 
psv, ἄν τι καὶ δέῃ. καί μοε λέγε" ἄρα κινεῖσθαι καλεῖς, 
ὅταν τι γώρϑν ἐκ χώρας μεταβάλλῃ ἢ καὶ iv τῷ αὐτῷ 

σερέφηται. : 
6EO. 'Eyoys. 
ZQ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἕν ἔστω εἶδος. ὅταν δὲ 5 μὲν 

ἐν τῷ αὐτῷ, ygodoxg δέ, ἢ μέλαν ἐκ λευχοῦ ἢ σκληρὸν 
ἐκ μαλακοῦ γίγνηται, ἤ τινα ἄλλην ἀλλοίωσιν ἀλλοιῶται, 
ἄρα οὐκ ἄξιον ἕτερον εἶδος φάναι κινήσεως; 

GEO. "Enos δοκεῖ. 
Z9, ᾿Αναγκαῖον μὲν οὖν. δύο δὴ λέγω τούτω εἴδη 

κινήσεως, ἀλλοίωσιν, τὴν δὲ περιφοράν. 
ΘΕΟ. ᾿Ὀρϑῶς γε λέγων. 
X9. Τοῦτο τοίνυν οὕτω διελόμενοι διαλεγώμεϑα ἤδη 

τοῖς τὰ πάντα φάσχουσι κινεῖσθαι καὶ ἐρωτῶμεν πότερον 

95: 

96. 
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πᾶν quse ἀμφοτέρως κινεῖσθαι, φερόμενδν τε καὶ ἄλλοι- 
οὔμενον, 7] τὸ μέν τε ἀμφοτέρως, τὸ δ᾽ ἑτέρως; 

ΘΕΟ. ᾿Αλλὰ μὰ 4i ἔγωγε οὐκ ἔχω εἰπεῖν" οἶμαι δ᾽ 
ἂν φάναι ἀμφοτέρως. 

ZQ. Ei δέ γε μή, ὦ ἑταῖρε, κινούμενά τε αὐτοῖς καὶ 
ἑστώτῳᾳ φανεῖται, καὶ οὐδὲν μᾶλλον, ὀρθῶς ἕξει εἰπεῖν 
ὅτι κινεῖται τὰ πάντα ἢ ὅτι ἕστηκεν. 

6EO. ᾿Δ4ληϑέστατα λέγεις. ᾿ 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ κινεῖσϑαι αὐτὰ δεῖ, τὸ δὲ μὴ κινεῖ- 

σϑαι μὴ ἐνεῖναι μηδενί, πάντα δὴ πᾶσαν κίνησιν ἀεὶ κινεῖται. 
6 EO. 'Avdyx. 

9. EQ. Σκόπει δή μοι τόδε αὐτῶν τῆς θερμότητος ἢ ̂ 2. 
λευχότητος ἢ ὁτουοῦν γένεσιν οὐχ οὕτω πως ἐλέγομεν φά- 55 
vot αὐτούς, φέρεσθαι ἕκασεον τούτων ἅμα αἰσθήσει με- 
ταξὺ τοῦ ποιοῦντός τε καὶ πάσχοντος, καὶ τὸ μὲν πάσχον 
αἰσθητὸν ἀλλ οὐκ αἴσθησιν ἔτι γίγνεσθαι, τὸ δὲ ποιοῦν 
ποιόν τι ἀλλ οὐ ποιότητα; ἴσως οὖν ἡ ποιότης ἅμα 
ἀλλόκοτόν τε φαίνεται ὄνομα καὶ οὐ μανθάνεις ἀθρόον 
λεγόμενον' κατὰ μέρη οὖν ἄκουε. τὸ γὰρ ποιοῦν οὔτε 
ϑερμότης οὔτε λευκότης, θερμὸν δὲ xol λευχὸν γίγνεται, 
καὶ τἄλλα οὕτω. μέμνησαι γάρ που ἐν τοῖς πρόσϑεν 
ὅτι οὕτως ἐλέγομεν, ἕν μηδὲν αὐτὸ καϑ᾽ αὐτὸ εἶναι, μηδ᾽ 
αὖ τὸ ποιοῦν ἢ πάσχον, ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων πρὸς ἄλληλα 
συγγιγνομένων τὰς αἰσθήσεις καὶ τὰ αἰσθητὰ ἀποτίκτοντα 
τὰ μὲν ποιὰ ἄττα γίγνεσθαι, τὰ δὲ αἰσθανόμενα. 

25. ΘΕΟ. μέμνημαι" πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΘ. Τὰ μὲν τοίνυν ἄλλα χαίρειν ἐάσωμεν, εἴτε ἄλλως 

εἴτε οὕτως λέγουσιν" οὗ δ᾽ ἕνεκα λέγομεν, τοῦτο μόνον φυ- 
λάττωμεν, ἐρωτῶντες" Κινεῖται καὶ ῥεῖ, αἷς φατέ, τὰ 

πάντα; ἦ γάρ; 
ΘΕΟ. Nol. : 

X. Οὐκοῦν ἀμφοτέρας dg διδιλόμεθα κινήσεις, φε- 
ρόμενά τε καὶ ἀλλοιούμενα; | 
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GEO. IIOf δ᾽ ov; εἴ πέρ ys δὴ τελέως κινήσεται. 
Z9. Ei μὲν τοίνυν ἐφέρετο μόνον, ἠλλοιοῦτο δὲ μή, 

εἴχομεν ἄν που εἰπεῖν, οἷα ἄττα ῥεῖ τὰ φερόμενα" ἢ πῶς 
λέγωμεν; : 

EO. Οὕτως. 
ZO. Ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ τοῦτο μένει, τὸ λευκὸν δεῖν τὸ 

δέον, ἀλλὰ μεταβάλλει, ὥστε καὶ αὐτοῦ τούτου εἶναι δοήν, 
τῆς λευκότητος ; καὶ μεταβολὴν εἰς ἄλλην χρόαν, ἕνα μὴ 

dÀd ταύτῃ μένον" ἀρά ποτε οἷόν vé τι προσειπεῖν χρῶμα, 
ὥστε καὶ ὀρθῶς προσαγορεύειν; 

GEO. Kol τίς μηχανή, ὦ Σώκρατες; ἢ ἄλλο γέ τι 

τῶν τοιούτων, εἴπερ ἀεὶ λέγοντος ὑπεξέρχεται, ἅτε δὴ δέον; 
ZQ. Τί δὲ περὶ αἰσθήσεως ἐροῦμεν ὁποιασοῦν, olov 

τῆς τοῦ ὁρᾷν ἢ ἀκούειν; μένειν ποτὲ ἐν αὐτῷ τῷ ὁρᾷν ἢ 
ἀκούειν; 

ΘΕΟ. Οὔκουν δεῖ γε, εἴπερ πάντα κινεῖται. 
XQ. Οὔτε ἄρα ὁρᾷν προσρητέον τι μᾶλλον ἢ μὴ 

ὁρᾷν, οὐδέ τιν᾽ ἄλλην αἴσϑησιν μᾶλλον 7] μή, πάντων γε 

pe 

πάντως κινουμένων. 
᾿ΘΕΟ. Οὐ γὰρ οὗν. 

ΣΩ. Kol μὴν αἴσϑησίς γε ἐπιστήμη, og bue ἐγώ 
τε καὶ Θεαίτητος. 

ΘΕΟ. Ἦν ταῦτα. 

AQ. Οὐδὲν ἄρα ἐπιστήμην μᾶλλον ἢ μὴ ἐπιστήμην 
ἀπεκρινάμεθα ἐρωτώμενοι ὅ τί ἐστιν ἐπιστήμη. 

| GEO. ᾿Ἐοίκατε. 
Z9. Καλὸν dv ἡμῖν συμβαίνοι τὸ ἐπανόρθωμα τῆς 

ἀποκρίσεως, προϑυμηϑεῖσιν ἀποδεῖξαι ὅτι πάντα κινεῖται, 
ἕνα δὴ ἐκείνη ἡ ἀπόκρισις ὀρθὴ φανῇ. τὸ δ᾽, cg ἔοικεν, 
ἐφάνη, εἰ πάντα κινεῖται, πᾶσα ἀπόκρισις, περὶ ὅτου ἄν 
τις ἀποκρίνηται, ὁμοίως ὀρϑὴ εἶναι, οὕτω τ᾽ ἔχειν φάναι 
καὶ μὴ οὕτω, εἰ δὲ βούλει, γίγνεσθαι, ἕνα μὴ στήσωμεν 
αὐτοὺς τῷ λόγῳ. 

99. 
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6EO. ᾿Ορφϑῶς λέγεις. 
ΣΩ. Πλήν γε, ὦ Θεόδωρε, ὅτι οὕτω τε εἶπον wol . 

οὐχ οὕτω. δεῖ δὲ οὐδὲ τοῦτο τὸ οὕτω λέγειν" οὐδὲ γὰρ ὧν 
«ἔτε κινοῖτο τὸ οὕτω" οὐδ᾽ αὖ μὴ οὕτω- οὐδὲ γὰρ τοῦτο 
κίνησις ἀλλά τιν᾽ ἄλλην φωνὴν θετέον τοῖς τὸν λόγον τοῦ- 

" τὸν λέγουσιν, ὡς νῦν γε πρὸς τὴν αὐτῶν ὑπόϑεσιν οὐκ 
ἔχουσι ῥήματα, εἰ μὴ ἄρα τὸ οὐδ᾽ ὅπως. μάλιστα δ᾽ οὔ- 
τως ἂν αὐτοῖς ἀρμόττοι, ἄπειρον λεγόμενον. n 

GEO. Οἰὐκειοτάτη γοῦν διάλεκτος αὕτη αὐτοῖς. 
;e. ΦΣΩ. “Οὐκοῦν, ὦ Θεόδωρε, τοῦ τε σοῦ ἑταίρου ἀπηλ- 

λάγμεθϑα, καὶ οὔπω συγχωροῦμεν αὐτῷ πάντ᾽ ἄνδρα πάν- 
τῶν χρημάτων μέτρον εἶναι, dv μὴ φρόνιμός τις ἢ ἐπι- 
στήμην τε αἴσϑησιν οὐ συγχωρησόμεθα κατά γε τὴν τοῦ 
πάντα κινεῖσθϑα; μέϑοδον. εἰ μή τί πῶς ἄλλως Θεαίτητος 
ὅδε λέγει. 

OEO. "Apr! εἴρηκας, ὦ Σώκρατες" τούτων γὰρ 
περανϑέντων καὶ ἐμὲ δεῖ ἀπηλλάχϑαι σοε ἀποκρινόμενον 
κατὰ τὰς συνθήκας, ἐπειδὴ τὸ περὶ τοῦ Πρωταγόρου λό- $6». 
γου τέλος σχοίη. 

ΘΕΑ͂Ι. Mi πρίν y ἄν, ὦ Θεόδωρε, Σωκράτης τε 
καὶ σὺ τοὺς φάσκοντας αὖ τὸ πᾶν ἑστάναι διέλθητε, ὧσ- 
περ ἄρτι προὔϑεσϑε. 

ΘΕΟ. Νέος ὦν, ὦ Θεαίτητε, τοὺς πρεσβυτέρους ἀδι- 

κεῖν διδάσκεις ὁμολογίας παραβαίνοντας; ἀλλὰ παρασκευ- 
&fov ὕπως τῶν ἐπιλοίπων Σωκράτει δώσεις λόγον. 

OEAI. Ἐάνπερ γε βούληται. ἥδιστα μέντ᾽ ἂν ἤκουσα 
περὶ ὧν λέγω. 

ΘΕΟ. Ἱππέας εἰς πεδίον προκαλεῖ Σωκράτη εἰς Aó- 
yovg προκαλούμενος ἐρώτα οὖν καὶ ἀκούσει. 

ZO. ᾿Αλλά μοι δοκῶ, ὦ Θεόδωρε, περί γε ὧν κελεύει 
Θεαίτητος, οὐ πείσεσθαι αὐτῷ. 

GEO. Tí δὴ οὖν οὐ πείσεσθαι; 
“5. ΣΏ. Μέλισσον μὲν καὶ τοὺς ἄλλους οὗ ἕν ἑστὸς 
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λέγουσι τὸ πᾶν, αἰσχυνόμενος μὴ φορτικῶς σκοπῶμεν, 
ἧττον αἰσχύνομαι ἢ ἕνα ὄντα Παρμενίδην. Παρμενίδης 
δέ μοι φαίνεται, τὸ τοῦ Ὁμήρου, αἰδοῖός τέ μοι εἶψαι 
ἄμα δεινός τε. συμπροσέμιξα γὰρ δὴ τῷ ἀνδρὶ πάνυ νέος 
πάνυ πρεσβύτῃ, καί μοι ἐφάνη βάθος τι ἔχειν παντάπασι 

γι“ “.γενναῖον . | φοβοῦμαι οὖν μὴ οὔτε τὰ λεγόμενα ξυνιῶμεν, ^ 

τί τὸ διανοούμενος εἶπε πολὺ πλέον λειπώμεθα, καὶ τὸ 
μέγιστον, οὗ ἕνεκα ὁ λόγος ὥρμηται, ἐπιστήμης πέρι, τί 
ποτ᾽ ἐσείν, ἄσκεπτον γένηται ὑπὸ τῶν ἐπεισχωμαξόντων 
λόγων, εἴ τις αὐτοῖς πείσεται" ἄλλως τε καί, ὃν νῦν ἐγεί- 

,eous»v πλήθει ἀμήχανον, εἴ τέ τις ἐν παρέργῳ σκχέψεται, . 
ἀνάξ᾽ ἂν πάθοι, εἴτε ἱκανῶρ, μηκυνόμενος τὸ τῆς ἐπι- 
στήμης ἀφανιεῖ. δεῖ δὲ οὐδέτερα, ἀλλὰ Θεαίτητον ὧν κυεῖ 
steol ἐπιστήμης πειρᾶσθαι ἡμᾶς τῇ μαιευτικῇ τέχνῃ ἀπολῦσαι. 

GEO. A χρή, εἰ δοκεῖ, οὕτω ποιεῖν. 
ZQ. Ἔτι τοίνυν, ὦ Θεαίτητε, τοσόνδε περὶ τῶν εἰρη- /o2. 

μένων ἐπίσκεψαι. αἴσϑησιν γὰρ δὴ ἐπιστήμην ἀπεκρίνω. 

ἦ γάρ; 
ΘΕΑῚ. Ναί. 

EQ. Ei οὖν τίς σε ὧδ᾽ ἐρωτῴη" τῷ τὰ λευκὰ καὶ 
μέλανα ὁρᾷ ἄνθρωπος καὶ τῷ τὰ ὀξέα καὶ βαρέα ἀκούει; 
εἵποις ἄν, οἶμαι, ὄμμασί τε καὶ ὠσίν. 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Τὸ δὲ εὐχερὲς τῶν ὀνομάτων tt καὶ δημάτων 

καὶ μὴ δὲ ἀκριβείας ἐξεταζόμενον τὰ μὲν πολλὰ οὐκ dyev- 
vég, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου ἐναντίον ἀνελεύϑερον, ἔσει" 

᾿ δὲ ὅτε ἀναγκαῖον, οἷον καὶ νῦν ἀνάγκη ἐπιλαβέσθαι τῆς 
ἀποχρίσεως ἣν ἀποκρίνει, 7j οὐκ ὀρϑή. σκόπει γάρ, ἀπό- 

| κρίσις ποτέρα ὀρθοτέρα, d ὁρῶμεν, τοῦτο εἶναι ὀφθϑαλ- 
μούς, ἢ δὲ οὗ ὁρῶμεν, καὶ d ἀκούομεν, ὦτα, ἣ Ov οὗ 
ἀκούομεν; 

OEAI. Δι’ ὧν ἕκαστα αἰσθανόμεθα, ἔμοιγε δοκεῖ, 
εὖ Σώχρατερ, μᾶλλον 7] οἷς. 

Np. "νυ. 02.9. 122. 
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ZQ. Δεινὸν γάρ που, ὦ παῖ, εἰ πολλαί τινες ἐν ἡμῖν, 
ὥσπερ ἐν δουρείοις ἵπποις, αἰσϑήσεις ἐγκάϑηνται, ἀλλὰ 
μὴ εἰς μίαν τινὰ ἰδέαν, εἴτε ψυχὴν εἴτε ὅ τι δεῖ καλεῖν, 
πάντα ταῦτα ξυντείνει, qj διὰ τούτων οἷον ὀργάνων αἷ- 
σϑανόμεθα ὅσα αἰσθητά. ᾿ 

OGEAI. ᾿Αλλά μοι δοκεῖ οὕτω μᾶλλον ἢ ἐκείνως. 
“95. ZO. Τοῦ δέ τοι ἕνεκα αὐτά σοι διακριβοῦμαι, εἴ τινε 
ἡμῶν αὐτῶν τῷ αὐΐζῷ διὰ μὲν ὀφθαλμῶν ἐφικνούμεθα 
λευκῶν τὲ καὶ μελάνων, διὰ δὲ τῶν ἄλλων ἑτέρων αὖ 
τινῶν, καὶ ἕξεις ἐρωτώμενος πάντα τὰ τοιαῦτα εἰς τὸ 
σῶμα ἀναφέρειν; ἴσως δὲ βέλτιον σὲ λέγειν αὐτὰ ἀποκρι- 
νόμενον μᾶλλον ἢ ἐμὲ ὑπὲρ σοῦ πολυπραγμονεῖν. καί μοι 
λέγε: ϑερμὰ καὶ σκληρὰ καὶ κοῦφα καὶ γλυκέα δὲ ὧν 
αἰσθάνει, doc οὐ τοῦ σώματος ἕκαστα τίθης; ἢ ἄλλον 
τινός; 

ΘΕΑΛΑΙ. Οὐδενὸς ἄλλου. 

ΣΩ. Ἦ καὶ ἐθελήσεις ὁμολογεῖν, ἃ δὲ ἑτέρας δυνά- js» 
μεως αἰσθάνει, ἀδύνατον | εἶναι δι ἄλλης ταῦτ᾽ αἰσϑέ- 
σθαι, olov ἃ δὲ ἀκοῆς, δ᾽ ὄψεως, ἢ ἃ δὲ ὄψεως, δὲ 

ἀκοῆς; 
OEAI. Πῶς yàg οὐκ ἐθελήσω; 
ΣΩ. El τι ἄρα περὶ ἀμφοτέρων διανοεῖ, οὐκ ἂν διά 

γε τοῦ ἑτέρου ὀργάνου, οὐδ᾽ αὖ διὰ τοῦ ἑτέρου περὶ ἀμ- 
φοτέρων αἰσθάνοι᾽ ἄν. . 

10». ΘΕΑ͂Ι. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Περὶ δὴ φωνῆς καὶ περὶ χρόας πρῶτον μὲν αὐτὸ 

τοῦτο περὶ ἀμφοτέρων ἢ) διανοεῖ, ὅτε ἀμφοτέρω ἐστόν: 
OEAI. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὅτι ἑκάτερον ἑκατέρου μὲν ἕτερον, 

ἑαντῷ δὲ ταὐτόν; ] 

GEAL Τί μήν; 
ΣΏ. Kol ὅτι ἀμφοτέρω δύο, ἑκάτερον δὲ Ev; 
GEAI. Καὶ τοῦτο. 2 
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Zi. Οὐκοῦν καὶ εἴτε ἀνομοίω εἴτε ὁμοίω ἀλλήλοιν, 
δυνατὸς εἶ ἐπισκέψασθαι; 

OEAI. Ἴσως. 

ΣΏ. Ταῦτα δὴ πάντα διὰ τίνος περὶ αὐτοῖν διανοεῖ; 
οὔτε γὰρ δι’ ἀκοῆς οὔτε δι’ ὄψεως οἷόν τε τὸ κοινὸν 
λαμβάνειν περὶ αὐτῶν. ἔτι δὲ καὶ τόδε τεκμήριον περὶ 
οὗ λέγομεν" εἰ γὰρ δυνατὸν εἴη ἀμφοτέρω σκέψασθαι, ἄρ᾽ 
ἐστὸν ἀἁλμυρὼ ἢ οὔ, οἶσθ᾽ ὅτι ἕξεις εἰπεῖν ᾧ ἐπισκέψεε, 
καὶ τοῦτο οὔτε ὄψις οὔτε ἀκοὴ φαίνεται, ἀλλά τι ἄλλο. 

ΘΕΑ͂Ι. Τί δ᾽ οὐ μέλλει, fj γε διὰ τῆς γλώττης δύναμις; 
ΣΩ. Καλῶς λέγεις. ἡ δὲ δὴ διὰ τίνος δύναμις τό τ᾽ 

ἐπὶ πᾶσι κοινὸν καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις δηλοῖ σοι, à τὸ ἔστιν 
ἐπονομάξεις καὶ τὸ οὐκ ἔστε καὶ ἃ νῦν δὴ ἠρωτῶμεν 
περὶ αὐτῶν; τούτοις πᾶσι ποῖα ἀποδώσεις ὄργανα, . δι᾽ 
ὧν αἰσθάνεται ἡμῶν τὸ αἰσϑανόμενον ἕκαστα; 

GEAI. Οὐσίαν λέγεις καὶ τὸ μὴ εἶναι, καὶ ὁμοιότητα scs. 
καὶ ἀνομοιότητα, καὶ τὸ ταὐτόν τε καὶ τὸ ἕτερον, ἔτι 
δὲ Év τε καὶ τὸν ἄλλον ἀριθμὸν περὶ αὐτῶν. δῆλον δὲ 
ὅτι καὶ ἄρτιόν τε καὶ περιττὸν ἐρωτᾷς, καὶ τάλλα ὅσα 
τούτοις ἕπεται, διὰ τίνος ποτὲ τῶν τοῦ σώματος τῇ ψυχῇ 
αἰσϑανόμεϑα. , 

ΣΩ. Ὑπέρευ, ὦ Θεαίτητε, ἀκολουθεῖς, καὶ ἔστιν ἃ 
ἐρωτῶ αὐτὰ ταῦτα. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλὰ μὰ “Μία, "ὦ Σώκρατες, ἔγωγε οὐκ ἂν 
ἔχοιμι εἰπεῖν, πλήν γ᾽ ὅτι μοι δοκεῖ τὴν ἀρχὴν οὐδ᾽ εἶναι 
τοιοῦτον οὐδὲν τούτοις ὄργανον ἴδιον ὥσπερ ἐκείνοις, ἀλλ᾽ 
αὐτὴ δὶ αὐτῆς ἡ ψυχὴ τὰ κοινά μοι φαίνεται περὶ πάν- 
τῶν ἐπισκοπεῖν. 

ZO. Καλὸς γὰρ εἶ, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐχ, dg ἔλεγε 
Θεόδωρος, αἰσχρός" 0 γὰρ καλῶς λέγων καλός τε κἀγαθός. 
πρὸς δὲ τῷ καλῷ εὖ ἐποίησάς us μάλα συχνοῦ λόγου 
ἀπαλλάξας, εἰ φαίνεταί σοι τὰ μὲν αὐτὴ δι αὐτῆς ἡ 

. Ῥυχὴ ἐπισκοπεῖν, τὰ δὲ διὰ τῶν τοῦ σώματος δυνάμεων. 
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τοῦτο γὰρ ἦν ὃ καὶ αὐτῷ μοι ἐδόκει, ἐβουλόμην δὲ καὶ ss. 
σοὶ δόξαι. 

| GEAL ᾿Αλλὰ μὴν φαίνεταί γε. 
;6 Z9. Ποτέρων οὖν τίθης τὴν οὐσίαν; τοῦτο γὰρ μά- 

λιστα ἐπὶ πάντων παρέπεται. 
OEAI. Ἐγὼ μὲν ὧν αὐτὴ ἡ ψυχὴ καϑ᾽ αὐτὴν ἐπορέγεται. 
ΣΩ. 'H καὶ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ ἀνόμοιον, καὶ τὸ ταύ- 

τὸν καὶ ἕτερον; 

OEAIL Ναί. 

ΣΩ. Tí δὲ καλὸν καὶ αἰσχρόν, καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακόν; 
OEAI. Καὶ τούτων μοι δοκεῖ ἐν τοῖς μάλιστα πρὸς 

ἄλληλα σκοπεῖσθαι τὴν οὐσίαν, ἀναλογιξομένη ἐν ἑαυτῇ 
τὰ γεγονότα καὶ τὰ παρόντα πρὸς τὰ μέλλοντα. 

ΣΩ. Ἔχε 05: ἄλλο τι τοῦ μὲν σκληροῦ τὴν σκληρό- 
τητα διὰ τῆς ἐπαφῆς αἰσϑήσεται, καὶ τοῦ μαλακοῦ τὴν 
μαλακότητα ὡσαύτως; 

OEAI. Ναί. 

"EQ. Τὴν δέ γε οὐσίαν καὶ ὅ, τι ἐστὸν καὶ τὴν ἐναν- 
τιότητα πρὸς ἀλλήλω καὶ τὴν οὐσίαν αὖ τῆς ἐναντιότητος 

αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐπανιοῦσα καὶ συμβάλλουσα πρὸς ἄλληλα 
κρένειν πειρᾶται ἡμῖν. 

GEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ μὲν εὐθὺς γενομένοις πάρεστε φύσει 

αἰσθάνεσθαι ἀνθρώποις τε καὶ ϑηρίοις, ὅσα διὰ τοῦ σώ- 
ματος παϑήματα ἐπὶ τὴν ψυχὴν vtívti τὰ δὲ περὶ τού- 
τῶν ἀναλογίσματα πρός τε οὐσίαν καὶ ὠφέλειαν μόγις 

καὶ ἐν χρόνῳ διὰ πολλῶν πραγμάτων καὶ παιδείας παρα- 
γίγνεται οἷς ἂν καὶ παραγίγνηται. 

GEAIL Παντάπασι μὲν οὖν. 

;» 29. Οἷόν τε οὖν ἀληϑείας τυχεῖν, à μηδὲ οὐσίας; 
OEAI. ᾿ἀδύνατον. 
ΣΩ. Οὗ δὲ ἀληϑείας τις ἀτυχήσει, ποτὲ rovrov ἐπι- 

στήμων ἔσται; 
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ΘΕΑ͂Ι. Καὶ πῶς ἄν, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. 'Ev μὲν ἄρα toig παϑήμασιν οὐκ ἕνι ἐπιστήμη, 

ἐν δὲ τῷ περὶ ἐκείνων συλλογισμῷ " οὐσίας γὰρ καὶ ἀλη- 
θείας ἐνταῦθα μέν, αἷς ἔοικε, δυνατὸν ἄψασθαι, ἐκεῖ δὲ 
ἀδύνατον. 

OGEAI. Φαίνεται. 

EQ. Ἦ οὖν ταὐτὸν ἐκεῖνό τε καὶ τοῦτο καλεῖς, το- 
σαύτας διαφορὰς ἔχοντε; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὔκουν δὴ δίκαιόν γε. 

Z9. Τί οὖν δὴ ἐκείνῳ ἀποδίδως ὄνομα, τῷ ὁρᾷν, 
ἀκούειν, ὀσφραίνεσθαι, ψύχεσθαι, θερμαίνεσθαι; 

ΘΕΑ͂Ι. Αἰσϑάνεσθαι ἔγωγε" τί γὰρ ἄλλο; 
ZQ. Ἀδύμπαν ἄρ᾽ αὐτὸ καλεῖς αἴσθησιν; 

ΘΕΔ]. ᾿Ανάγκη. 
ZQ. Ὧι γε, φαμέν, οὐ μέτεστιν ἀληϑείας ἄψασθϑαι" 

οὐδὲ γὰρ οὐσίας. 
OEAI. Οὐ yàg οὖν. 
ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἐπιστήμης. 
6GEAl Οὐ γάρ. 
ΣΏ. Οὐκ ἄρ᾽ ἂν εἴη ποτέ, ὦ Θεαίτητε, αἴσθησίς τε 

καὶ ἐπιστήμη ταὐτόν. 
ΘΕΔΙ. Οὐ φαίνεται, ὦ Σώκρατες. καὶ μάλιστά γε 

νῦν καταφανέστατον γέγονεν ἄλλο ὃν αἰσθήσεως ἐπιστήμη. 
| ΣΩ. WAV οὔ τι μὲν δὴ τούτου γε ἕνεκα ἠρχόμεθα 

διαλεγόμενοι, ἕνα εὕρωμεν τί ποτ᾽ οὐκ ἔστ᾽ ἐπιστήμη, ἀλλὰ 
»"9πττί ἔστιν. ὅμως δὲ τοσοῦτόν ys προβεβήκαμεν, ὥστε μὴ 

ξητεῖν αὐτὴν ἐν αἰσθήσει τὸ παράπαν, ἀλλ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ 
ὀνόματι, ὅ τι ποτ᾽ ἔχει ἡ ψυχή, ὅταν αὐτὴ καϑ᾽ αὐτὴν 

. πραγματεύηται περὶ τὰ ὄντα. 
. ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γε καλεῖται, ὦ Σώκρατες, 
dg ἐγώμαι, δοξάζειν. 

ΣΩ. 'Og8Gc γὰρ οἴει, ὦ φίλε. καὶ ὅρα δὴ νῦν πάλιν 
ἐξ ἀρχῆς, πάντα τὰ πρόσϑεν ἐξαλείψας, εἴ τι μᾶλλον 
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καϑορᾷς, ἐπειδὴ ἐνταῦϑα προελήλυθας. καὶ λέγε αὖϑις 

τέ ποτ᾽ ἐστὶν ἐπιστήμη. 
OEAI. Δόξαν μὲν πᾷσαν εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἀδύ- 

νατον, ἐπειδὴ καὶ ψευδής ἐστι δόξα᾽ κινδυνεύει δὲ ἡ ἀλη- 
ϑὴς δόξα ἐπιστήμη εἶναι, καί uot τοῦτο ἀποκεκρίσϑω. 
ἐὰν γὰρ μὴ φανῇ προϊοῦσιν, ὥσπερ τὸ νῦν, ἄλλο τι πει- 
ρασόμεϑα λέγειν. ᾿ 

9 ΣΩ. Οὕτω μέντοι χρή, ὦ Θεαίτητε, λέγειν προϑύμως 
μᾶλλον, ἢ Og τὸ πρῶτον ὥκνεις ἀποκχρίνεσϑαι. ἐὰν γὰρ 
οὕτω δρῶμεν, δυοῖν ϑάτερα, ἢ εὑρήσομεν ἐφ᾽ 0 ἐρχό- 
μεθα, 7] ἧττον οἰησόμεθα εἰδέναι ὃ μηδαμῇ ἴσμεν - καί 

τοι οὐκ ἂν εἴη μεμπτὸς μισϑὸς O τοιοῦτος. καὶ δὴ καὶ 
νῦν τί φής; δυοῖν ὄντοιν εἰδέοιν δόξης, τοῦ μὲν ἀλη- 
ϑινοῦ, ψευδοῦς δὲ τοῦ ἑτέρου, τὴν ἀληθῆ δόξαν ἐπιστήμην 

ὁρίξει; 
ΘΕΑ͂Ι. ἜἜγωγε" τοῦτο γὰρ αὖ νῦν μοι φαίνεται. 
ΣΩ. 'Ag οὖν ἔτ᾽ ἄξιον περὶ δόξης ἀναλαβεῖν πάλιν; 

GEAIL Τὸ ποῖον δὴ λέγεις ; 
Z4. Θράττει μέ πως νῦν τε καὶ ἄλλοτε δὴ πολλάλις, 

ὥστ᾽ ἐν ἀπορίᾳ πολλῇ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς ἄλλον γεγο- 
νέναι, οὐκ ἔχοντα εἰπεῖν τί ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτο τὸ. πάϑος 
παρ᾽ ἡμῖν καὶ τίνα τράσον ἐγγιγνόμενον. 

ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον δή; 
Z9. Τὸ δοξάξειν τινὰ ψευδῆ. σκοπῶ δὴ καὶ νῦν ἔτι 

διστάζων, πότερον ἐάσωμεν αὐτὸ ἢ ἐπισκεψώμεθα ἄλλον 
τρόπον ἢ ὀλίγον πρότερον. 459.92 

OEAIL Τί μήν, ὦ ZowQursg, εἴ πέρ ye καὶ ὁπῃοῦν 
φαίνεται δεῖν; ἄρτι γὰρ οὐ κακῶς γε σὺ καὶ Θεόδωρος 
ἐλέγετε σχολῆς πέρι, ὡς οὐδὲν ἐν τοῖς τοιοῖσδε κατεπείγει. 

|. E98. Ὀρϑῶς ὑπέμνησας. ἴσως γὰρ οὐκ ἀπὸ καιροῦ 
πάλιν ὥσπερ ἴχνος μετελϑεῖν. κρεῖττον γάρ Ov σμικρὸν 

εὖ ἢ πολὺ μὴ ἱκανῶς περῶναι. 

ΘΕΑ͂Ι. Τί μήν; 
PLATO III. 9 



p.59. 

66 ΠΛΆΤΩΝΟΣ OEAITHTOZ. 188. 

Z9. Πῶς ovv; τί δὴ καὶ λέγομεν; ψευδῆ φαμὲν ἑκά- 

στοτε εἶναι δόξαν, καί τινα ἡμῶν δοξάξειν ψευδῆ, τὸν δ᾽ 
αὖ ἀληϑῆ, αἷς φύσει οὕτως ἐχόντων; 

OEAl Φαμὲν γὰρ δή. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τόδε y ἔσϑ᾽ ἡμῖν περὶ πάντα | καὶ xo9? 
ἕκαστον, iro. εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι; μανθάνειν γὰρ καὶ 
ἐπιλανθάνεσθαι μεταξὺ τούτων ὡς ὄντα χαίρειν λέγω ἐν 
τῷ παρόντι" νῦν γὰρ ἡμῖν πρὸς λόγον ἐστὶν οὐδέν. 

OEAL ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, ἄλλο y οὐδὲν λεί- 
πεται περὶ ἕκαστον πλὴν εἰδέναι 3 μὴ εἰδέναι. 

Z9. Οὐκοῦν ἤδη ἀνάγκη τὸν δοξάξοντα δοξάξειν 7 
ὧν τι οἶδεν ἢ μὴ οἶδεν; 

OEAI. 'Avdyxq. 

ZQ. Καὶ μὴν εἰδότὰ ys μὴ εἰδέναι τὸ αὐτὸ ἢ μὴ 
εἰδότα εἰδέναι ἀδύνατον. 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς δ᾽ οὗ; 

XQ '4Q οὖν ὃ τὰ ψευδῆ δοξάξων, ἃ οἶδε, ταῦτα 

οἴεται οὐ ταῦτα εἶναι ἀλλὰ ἕτερα ἅττα ὧν οἷδε, καὶ ἀμ- 
φότερα εἰδὼς ἀγνοεῖ ἀμφότερα; 

OEAI. ᾿4λλ: ἀδύνατον, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. ᾿Αλλ: ἀρα, ἃ μὴ olüsv, ἡγεῖται αὐτὰ εἶναι ἕτερα 
ἄττα ὧν μὴ οἷδε, καὶ τοῦτ᾽ ἔστε τοῦ μήτε Θεαίτητον μήτε 
Σωκράτη εἰδότι εἰς τὴν διάνοιαν λαβεῖν εἷς ὁ Σωκράτης 

Θεαίτητος ἢ ὁ Θεαίτητος Σωκράτης; 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ πῶς ἂν; 
ΣΏ. ᾿Α4λλ᾿ οὐ μήν, & γέ τις οἶδεν, οἴεταί πον ἃ μὴ 

οἷδον αὐτὰ εἶναι, οὐδ᾽ αὖ ἃ μὴ οἶδεν, ἃ οἷδε. 
GEAI. ΤΈέρας γὰρ ἔσται. 
ΣΩ. Πῶς οὖν ἄν τις ἔτι ψευδῆ δοξάσειδν; ἐκτὸς γὰρ 

τούτων ἀδύνατόν που δοξάζειν, ἐπείπερ. πάντ᾽ ἢ ἴσμεν 
ἢ οὐκ ἴσμεν, ἐν δὲ τούτοις οὐδαμοῦ φαίνεται δυνατὸν, 
ψευδῆ δοξάσαι. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Δληϑέστατα. 
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"AQ οὖν, οὐ ταύτῃ σκεπτέον ὃ ζητοῦμεν, κατὰ 
τὸ εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι ἰόντας, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶναι 

καὶ μή; | 
OEAI. Πῶς λέγεις; 
ΣΩ. Μὴ ἁπλοῦν ἢ ὅτι ὁ τὰ μὴ ὄντα περὶ ὁτουοῦν 

δοξάξων. οὐκ ἔσθ᾽ ὡς οὐ Loi Sore ἢ κἂν ὁπωσοῦν 
NT ^ ̂ ΄ σι". ἄλλως τὰ τῆς διανοίας imc δι ἀρ Ὡς: Τα, 

OEAIL  Eixóg γ᾽ αὖ, ὦ ΉΡΕΒΕ 

ΣΘΩ. Πῶς οὖν; τί ἐροῦμεν, ὦ Θεαίτητε, ἐάν τις ἡμᾶς 
ἀνακρίνῃ" Δυνατὸν δὲ ὁτῳοῦν ὃ λέγετε, καί τις dvOQd-v4.J λέγενα:. 
πῶν τὸ μὴ ὃν δοξάσει, εἴτε περὶ τῶν ὄντων vov εἴτε αὐτὸ 

- xaO" αὐτό; Καὶ ἡμεῖς δή, cg ἔοικε, πρὸς ταῦτα φήσομεν 
"Ὅταν ys μὴ ἀληϑῆ οἴηται οἰόμενος. ἢ πῶς ἐροῦμεν; 

6EAI. Οὕτως. 
52. Z8. 'H ovy καὶ ἄλλοθί που τὸ τοιοῦτόν ἔστιν; 

6EAI. Τὸ ποῖον; 

ZQ. El τις ὁρᾷ μέν τι, ὁρᾷ δὲ Mcd . 
ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς; 

ZQ. ᾿Αλλὰ μὴν εἰ ἕν γέ τι ὁρᾷ, τῶν ὄντων τι ὁρᾷ. 
ἢ σὺ οἴει ποτὲ τὸ ὃν ἐν τοῖς μὴ οὖσιν εἶναι; 

GEAI. Οὐκ ἔγωγε. | 
ZQ. Ὁ ἄρα ἔν γέ τι 09v Ov τι ὁρᾷ. 
OEAL Φαίνεται. E pens. 

| Z9. Καὶ ὃ ἄρα τι ἀκούων ἕν γέ τι ἀκούει καὶ ὃν 
ἀχούει. 

GEAI. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ ὁ ἁπτόμενος δή του, ἑνός γέ του ἅπεεται 
καὶ ὄντος, εἴπερ ἑνός; . 

OEAI. Kol τοῦτο. 

ZQ. -Ὁ δὲ δὴ δοξάζων οὐχ ἔν τι tec ; 
OEAI "Avdyxg. 

ZQ. Ὁ δ᾽ ἕν τι δοξάζων οὐκ àv τι; 

OEAI. ᾿Ξυγχωρῶ. 
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Z9. Ὁ ἄρα μὴ ὃν δοξάξων οὐδὲν. δοξάζει. 
GEAI. Οὐ φαίνεται. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν 0 γε μηδὲν δοξάξων τὸ παράπαν 

οὐδὲ δοξάζει. 
GEAI. Zio», ὡς ἔοικεν. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα οἷόν τε τὸ μὴ ὃν δοξάζειν, οὔτε περὶ 

τῶν ὄντων οὔτε αὐτὸ xaO αὐτό. 
OGEAI. Οὐ φαίνεται. 
ΣΏ. "Alo τι ἄρ᾽ ἐστὶ τὸ ψευδῆ δοξάζειν τοῦ τὰ μὴ 

ὄντα δοξάζξειν. 
ΘΕΑ͂Ι. 4λλο ἔοικεν. 
XQ. Ov ἄρ᾽ οὕτως οὔτε αἷς ὀλίγον πρότερον ἐσκοποῦ- 

μὲν, ψευδής ἐστι δόξα ἐν ἡμῖν. 
GEAÀI. Οὐ γὰρ οὖν δή. 
ΣΩ. ᾿Α4λλ᾽ ἄρα ὧδε γιγνόμενον τοῦτο προσαγορεύομεν; “75. 

OEAI. Πώς; 

ΣΩ. ᾿Αλλοδοξίαν τινὰ οὖσαν ψευδῆ φαμὲν εἶναι δόξαν, 
ὅταν τίς τι τῶν ὄντων ἄλλο αὖ τῶν ὄντων, ἀνταλλαξάμενος 

τῇ διανοίᾳ, φῇ εἶναι. οὕτω γὰρ ὃν μὲν ἀεὶ δοξάζει, ἕτερον 
δὲ dv9" ἑτέρου, καὶ ἁμαρτάνων οὗ ἐσκόπει δικαίως ἂν κα- 
λοῖτο ψευδῆ δοξάξων. 

OEAI. Ὀρϑότατά μοι νῦν δοκεῖς εἰρηκέναι. ὅταν γάρ 
τις ἀντὶ καλοῦ αἰσχρὸν ἢ ἀντὶ αἰσχροῦ καλὸν δοξάξῃ, τότε 
εἷς ἀληϑῶς δοξάζει ψευδῆ. 

ΣΩ. 4ῆλος εἶ, ὦ Θεαίτητε, καταφρονῶν μου καὶ οὐ 
δεδιώς. 

EAI. Tí μάλιστα; 

ΣΩ. Οὐκ ἄν, οἷμαι, col δοκῶ τοῦ ἀληθῶς ψεύδους" 
ἀντιλαβέσθαι, ἐρόμενος εἰ οἷόν τε ταχὺ βραδέως ἢ κοῦ- 
φον βαρέως ἢ ἄλλο τι ἐναντίον μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν 
ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἐναντίου γίγνεσθαι ἑαυτῷ ἐναντίως. 

τοῦτο μὲν οὖν, ἵνα μὴ μάτην θαῤῥήσῃς, ἀφίημι. ἀρέσκει 
δέ, ὡς φῇς; τὸ τὰ ψευδῆ δοξάξειν ἀλλοδοξεῖν εἶναι; 
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u« ΘΕΑ͂Ι. Ἔμοιγε. 

ΣΩ. Ἔστιν ἄρα κατὰ τὴν σὴν δόξαν ἕτερόν τι αἷς 
ἕτερον καὶ μὴ dg ἐκεῖνο τῇ διανοίᾳ τίθεσθαι. i 

ΘΕΑ͂Ι. Ἔστι μέντοι. 

ΣΩ. “Ὅταν οὖν τοῦϑ᾽ ἡ διάνοιά tov δρᾷ, οὐ καὶ 
ἀνάγκη αὐτὴν ἤτοι ἀμφότερα ἢ τὸ ἕτερον διανοεῖσθαι; 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Δνάγκη μὲν οὖν. 
Z9. Ἤτοι ἅμα γε ἢ ἐν μέρει; 
ΘΕΑ͂Ι. ζΧάλλιστα. 

ZQ. Τὸ δὲ διανοεῖσϑαι ἀρ᾽ ὅ περ ἐγὼ καλεῖς; 
ΘΕ4]. Τί καλῶν; 

Z9. Μόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὐτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται, 
περὶ ὧν ἂν σκοπῇ. ὥς ys μὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνομαι. 
τοῦτο γάρ μοι ἐνδάλλεται διανοουμένη, οὐκ ἄλλο τι ἢ 
διαλέγεσϑαι, αὐτὴ ἑαυτὴν ἐρωτῶσα | καὶ ἀποκρινομένη, xol: p.722. 
φάσκουσα καὶ οὐ φάσκουσα. ὅταν δὲ ὁρίσασα, εἴτε βρα-' 
δύτερον εἶτε καὶ ὀξύτερον ἐπαΐξασα, τὸ αὐτὸ ἤδη φῇ 
καὶ μὴ δισεάξη, δόξαν ταύτην τίθεμεν αὐτῆς. ὥστ᾽ ἔγωγε 
τὸ δοξάζειν λέγειν καλῶ καὶ τὴν δόξαν λόγον εἰρημένον, 
οὐ μέντοι πρὸς ἄλλον οὐδὲ φωνῇ, ἀλλὰ σιγῇ πρὸς αὑτόν." 
σὺ δὲ τί; 

ΘΕΑ͂Ι. Κἀγώ. 
ΣΩ. Ὅταν ἄρα τις τὸ ἕτερον ἕτερον δοξάξῃ, καὶ 

φησίν, og ἔοικε, τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι d ἑαυτόν. 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 

us — EQ. ᾿Δναμιμνήσκου. δὴ εἰ πώποτ᾽ εἶπες πρὸς σεαυτὸν 
ὅτι παντὸς μᾶλλον τό τοι καλὸν αἰσχρόν ἐστιν ἢ τὸ ἄδικον 

δίκαιον, ἢ καί, τὸ πάντων κεφάλαιον, σχόπει εἴ ποτ᾽ ἐπε- 
χείρησας σεαυτὸν πείθειν αἷς παντὸς μᾶλλον τὸ ἕτερον 
ἕτερόν ἐστιν, ἢ πᾶν τοὐναντίον οὐδ᾽ ἐν ὕπνῳ πώποτε 
ἐτόλμησας εἰπεῖν πρὸς σεαυτὸν ὡς παντάπασιν ἄρα τὰ 
περιττὰ ἄρτιά ἐστιν ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον. 

OEAL ᾿4ληϑῆ λέγεις. ἡ 
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ZQ. Ἄλλον δέ τινα οἴει ὑγιαίνοντα ἢ μαινόμενον 
τολμῆσαι σπουδῇ πρὸς ἑαντὸν εἰπεῖν, ἀναπείθοντα αὑτόν, 
εἷς ἀνάγκη τὸν βοῦν ἵππον εἶναι ἢ τὰ δύο ἕν; 

GEAL Μὰ “ἰ᾿ οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ τὸ λέγειν πρὸς ἑαυτὸν δοξάζειν ἐστίν, 

οὐδεὶς ἀμφότερά γε λέγων καὶ δοξάζων καὶ ἐφαπτόμενος 
ἀμφοῖν τῇ ψυχῇ εἴποι ὧν καὶ δοξάσειεν ὡς τὸ ἕτερον 
ἕτερόν ἐστιν. ἑατέον δὲ καὶ σοὶ τὸ ῥῆμα περὶ τοῦ ἑτέρου. 
λέγω γὰρ αὐτὸ τῇδε, μηδένα δοξάξειν ὡς τὸ αἰσχρὸν κα- 
λὸν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων. 

OEAI. AA, ὦ Σώκρατες, ἐῶ τε καί μοι δοκεῖ αἷς λέγεις. 
ΣΩ. ἄμφω μὲν ἄρα δοξάξοντα ἀδύνατον τὸ ἕτερον 

ἕτερον δοξάζειν. 
OGEAI. Ἔοικεν. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν τὸ ἕτερόν γε μόνον δοξάξων, τὸ δὲ 

ἕτερον μηδαμῇ, οὐδέποτε δοξάσει τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι. 
GEAIL ᾿4ληϑῆ λέγεις" ἀναγκάζοιτο γὰρ dv ἐφάπτε- 

σϑαι καὶ οὗ μὴ δοξάζξει. . 
ZQ. Obv ἄρ᾽ ἀμφότερα οὔτε τὸ ἕτερον δοξάξοντι 

ἐγχωρεῖ ἀλλοδοξεῖν. ὥστ᾽ εἴ τις ὁριεῖται δόξαν εἶναι ψευδῆ 
τὸ ἑτεροδοξεῖν, οὐδὲν ἂν λέγοι" οὔτε γὰρ ταύτῃ οὔτε κατὰ 
τὰ πρότερα φαίνεται ψευδὴς ἐν ἡμῖν οὖσα δόξα. 

GEAI. Οὐκ ἔοικεν. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μέντοι, ὦ Θεαίτητε, εἰ τοῦτο μὴ φανή- 
σεται ὄν, πολλὰ ἀναγκασθησόμεθα ὁμολογεῖν καὶ ἄτοπα. 

OEAI. Τὰ ποῖα δή; 
ZQ. Οὐκ ἐρῶ σοι πρὶν ἂν πανταχῇ πειράϑῶ σκοπῶν. 

αἰσχυνοίμην γὰρ dy ὑπὲρ ἡμῶν, ἐν à ἀποροῦμεν, ἀναγ- 
καξομένων ὁμολογεῖν οἷα λέγω. dAX ἐὰν | εὔρωμεν καὶ 
ἐλεύθεροι γενώμεθα, τότ᾽ ἤδη περὶ τὧν ἄλλων ἐροῦμεν 
ὡς πασχόντων, αὐτοὶ ἐκτὸς τοῦ γελοίου ἑστῶτες ἐὰν δὲ 

πάντῃ ἀπορήσωμεν, ταπεινωθέντες, οἶμαι, τῷ λόγῳ πα- 

dd 3 702 e Qibouev ὡς ναυτιῶντες πατεῖν τε καὶ χρῆσθαι 0 τι ἂν 
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βούληται. f οὖν ἔτι πόρον τινὰ sUQíóx τοῦ ᾿ξητήματος 
ἡμῖν, ἄκουε. 

OEAI. ΜΔὲέγε μόνον. 
ΣΩ. Οὐ φήσω ἡμᾶς ὀρθῶς ὁμολογῆσαι, ἡνίκα cuo- 

λογήσαμεν, & τις οἶδεν, ἀδύνατον δοξάσαι ἃ μὴ οἶδεν ci- 
ναι αὐτά, καὶ ψευσθῆναι" ἀλλά πῃ δυνατόν. 

“8. 

GEAI. ἦἶάρα λέγεις ὃ καὶ ἐγὼ τότε ὑπώπτευσα ἡνίκ᾽ 

αὐτὸ ἔφαμεν, τοιοῦτον εἶναι, ὅτι ἐνίοτ᾽ ἐγὼ γιγνώσκων 

Σωκράτη, πόῤῥωθεν δὲ ὁρῶν ἄλλον ὃν οὐ γιγνώσκω, φή- 
ϑην εἶναι Σωκράτη ὃν οἶδα; γίγνεται γὰρ δὴ ἐν τῷ τοι- 

οὕτῳ οἷον λέγειρ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἀπέστημεν αὐτοῦ, ὅτι ἃ ἴσμεν, ἐποίει 

ἡμᾶς εἰδότας μὴ εἰδέναι ; 
GEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Μὴ γὰρ οὕτω τιθῶμεν, ἀλλ ὧδε ἴσως πῇῃ 
ἡμῖν συγχωρήσεται, ἴσως δὲ ἀντιτενεῖ. ἀλλὰ γὰρ ἐν τοι- 
ovro ἐχόμεϑα, ἐν d ἀνάγκη πάντα μεταστρέφοντα λόγον 
βασανίξειν. σκόπει οὖν εἴ τι λέγω. ἄρα ἔστι μὴ εἰδότα 
τι πρότερον ὕστερον pag sv; 

GEAI. Ἔστι μέντοι. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ αὖθις ἕτερον καὶ Feo»; ; 
OEAI τί δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Θὲς δή μοι λόγου ἕνεπα ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν Wee oen. 
ἐνὸν κήρινον ἐκμαγεῖον, τῷ μὲν μεῖξον, τῷ δ᾽ ἔλαττον, καὶ 

τῷ μὲν καϑαρωτέρου κηροῦ, τῷ δὲ κοπρωδεστέρον, καὶ σκλη- 
φοτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγροτέρον, ἔστι δ᾽ οἷς μετρέως ἔχοντος. 

OEAI. Τίϑημι. 

ΣΏ. δῶρον τοίνυν αὐτὸ φῶμεν εἶναι τῆς τῶν Mov- 
σῶν μητρὸς νημοσύνης, καὶ ἐς τοῦτο, 0 τι ἂν βουληϑώ- 
usv μνημονεῦσαι ὧν ἂν ἴδωμεν ἢ ἀκούσωμεν ἢ αὐτοὶ ἐν- 
ψοήσωμεν, ὑπέχοντας αὐτὸ ταῖς αἰσϑήσεσι καὶ ἐννοίαις, 

ἀποτυποῦσϑαι, ὥσπερ δακτυλίων σημεῖα ἐνσημαινομένους. 

καὶ ὃ μὲν ὧν ἐκμαγῇ, μνημονεύειν τε καὶ ἐπίστασθαι, ἕως 
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ἂν ἐνῇ τὸ εἴδωλον αὐτοῦ" ὃ δ᾽ ὧν ἐξαλειφϑῇ ἢ μὴ οἷόν 
τε γένηται ἐκμαγῆναι, ἐπιλελῆσϑαί τε καὶ μὴ ἐπίστασθαι. 

OEAI. Ἔστω οὕτως. | 

Z9. Ὁ τοίνυν ἐπιστάμενος μὲν αὐτά, σκοπῶν δέ τι 
ὧν ὁφᾷ ἢ ἀκούει, ἄϑρει εἰ ἄρα τοιῷδε τρόπῳ ψενδὴῆ ἂν 
δοξάσαι. 

OEAI. Ποίῳ δὴ τινι; 
ΣΩ. "4 olósv, οἰηϑεὶς εἷναι τοτὲ μὲν ἃ οἶδε, τοτὲ δὲ 

ἃ μή. ταῦτα γὰρ ἐν τοῖς πρόσϑεν οὐ καλῶς͵ ὡμολογήσα- 
μὲν ὁμολογοῦντες ἀδύνατα. 

OEAI. Νῦν δὲ πῶς λέγεις; "e. 
pg — EQ. Δεῖ ὧδε 1 λέγεσϑαι περὶ αὐτῶν, ἐξ ἀρχῆς διορι- 
4^ ξομένους, ὅτι ὃ μέν τις οἷδεν ἔχων αὐτοῦ μνημεῖον ἐν 

τῇ ψυχῇ, αἰσϑάνεται δὲ αὐτὸ μή, τοῦτο οἰηϑῆναι ἕτερόν 
τι ὧν οἶδεν, ἔχοντα καὶ ἐκείνου τύπον, αἰσθανόμενον δὲ 
μή, ἀδύνατον. καὶ ὅ γε olós» αὖ, οἰηϑῆναι εἶναι ὃ μὴ 
οἶδε μηδ᾽ ἔχει αὐτοῦ σφραγῖδα " καὶ 0 μὴ οἶδεν, ὃ μὴ | 

,) οἶδεν «v: καὶ ὃ μὴ οἷδεν, 0 οἷδε Ικαὶ O αἰσϑάνεταί γε, | 
ἕτερόν τε ὧν αἰσϑάνεται, οἰηϑῆναι εἶναι" καὶ ὃ αἰσθάνε- 
ται, ὧν τι μὴ αἰσθάνεται" καὶ ὃ μὴ αἰσθάνεται, ὧν μὴ 

᾿ αἰσθάνεται" καὶ ὃ μὴ αἰσϑάνεται, ὧν αἰσθάνεται. καὶ Ext 
νὰ. ye αὖ ὧν οἷδε xol αἰσϑάνεται καὶ ἔχει το σημεῖον κατὰ 

τὴν αἴσθησιν, οἰηϑῆναι αὖ ἕτερόν τε ὧν olót καὶ αὐσθά- 
νεται καὶ ἔχει αὖ καὶ ἐκείνου τὸ σημεῖον κατὰ τὴν αἴσϑη- 
σιν, ἀδυνατώτερον ἕτι ἐκείνων, εἰ οἷόν τε. καὶ ὃ οἷδε 
καὶ ὃ αἰσϑάνεται ἔχων τὸ μνημεῖον ὀρθῶς, O οἷδεν oím- 
θῆναι ἀδύνατον᾽ καὶ ὃ οἷδε καὶ αἰσϑάνεται ἔχων κατὰ 
ταὐτά, 0 αἰσθάνεται" καὶ ὃ αὖ μὴ οἷδε μηδὲ αἰσϑάνεται, 

0 μὴ οἷδε μηδὲ αἰσθάνεται" καὶ ὃ μὴ οἷδε μηδὲ αἰσϑά- 
νεται, ὃ μὴ olós: καὶ ὃ μὴ οἷδε μηδὲ αἰσθάνεται, ὃ μὴ 
αἰσθάνεται. πάντα ταῦτα ὑπερβάλλει ἀδυναμίᾳ τοῦ ἐν 
αὐτοῖς ψευδῆ τινὰ δοξάσαι. λείπεται δὴ ἐν τοῖς τοιοῖσδε, 
εἴ πέρ zov ἄλλοϑι, τὸ τοιοῦτον γενέσθαι. 
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130. ΘΕΑ͂Ι. Ἐν τίσι. δή; ἐὰν ἄρα ἐξ αὐτῶν τι μᾶλλον 
μάϑω: νῦν μὲν γὰρ οὐχ ἕπομαι. 

ZO. ἘΝ οἷς οἶδεν, οἰηϑῆναι αὐτὰ ἕτερ᾽ ἄττα εἶναι 
ὧν οἷδε καὶ αἰσθάνεται" ἢ ὧν μὴ οἶδεν, αἰσθάνεται δέ" 
ἢ ὧν οἷδε καὶ αἰσϑάνεται, ὧν οἷδεν αὖ καὶ αἰσϑάνεται. 

ΘΕΑ͂Ι. Νῦν πολὺ πλεῖον ἀπελείφϑην ἢ τότε. 
ZQ. Ὧδε δὴ ἀνάπαλιν ἄκουε. ἐγὼ εἰδὼς Θεόδωρον 

καὶ ἐν ἐμαυτῷ μεμνημένος οἷός ἐστι, καὶ Θεαίτητον κατὰ 

ταὐτά, ἄλλο τι ἐνίοτε μὲν ὁρῶ αὐτούς, ἐνίοτε δὲ οὔ, καὶ 
ἅπτομαί ποτ᾽ αὐτῶν, τοτὲ δ᾽ οὔ, καὶ ἀκούω 7 τινα ἄλ- 
λην αἴσϑησιν αἰσθάνομαι, τοτὲ δ᾽ αἴσϑησιν μὲν οὐδεμίαν 
ἔχω περὶ ὑμῶν, μέμνημαι δὲ ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον καὶ ἐπί- 
σταμαι αὐτὸς ἐν ἐμαυτῷ; 

ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν ovv. 

ΣΩ. Τοῦτο τοίνυν πρῶτον μαϑὲ ὧν βούλομαι δηλώ- 
σαι, ὡς ἔστι μὲν ἃ οἷδε μὴ αἰσϑάνεσθαι, ἔστι δὲ αἰσϑά- 
ψεσϑαι. . 

ΘΕΑ͂Ι. A193. 
ZQ&. Οὐκοῦν xol ἃ μὴ οἶδε, πολλάκις μὲν ἔστι μηδὲ 

αἰσϑάνεσθαι, πολλάκις δὲ αἰσθάνεσθαι μόνον; 
GEAI. Ἔστι καὶ τοῦτο. 

,“:. ΦΣΩ. Ἰδὲ δὴ ἐάν τι μᾶλλον νῦν ἐπίσπῃ. Σωκράτης 
ἐπιγιγνώσκει | Θεόδωρον καὶ Θεαίτητον, ὁρᾷ δὲ μηδέτερον, 
μηδὲ ἄλλη αἴσϑησις αὐτῷ πάρεστε περὶ αὐτῶν" οὐκ v 
ποτε ἐν ἑαυτῷ δοξάσειεν ὡς ὁ Θεαίτητος ἐστὶ Θεόδωρος. 
λέγω τι ἢ οὐδέν; 

OEAL Ναί, ἀληϑῆ γε. 
Z9. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐκείνων πρῶτον ἦν ὧν ἔλεγον. 
ΘΕΑ͂Ι. Ἦν γάρ. 
EQ. “εύτερον τοίνυν, ὅτι τὸν μὲν γιγνώσκων ὑμῶν, 

τὸν δὲ μὴ γιγνώσκων, αἰσθανόμενος δὲ μηδέτερον, οὐκ 
ἄν ποτε αὖ οἰηϑείην, ὃν οἶδα, εἶναι ὃν μὴ οἶδα. 

OEAIL Ὀρϑώς. 

,γ. 399. 
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* Z9. Τρίτον δέ, μηδέτερον γιγνώσχων μηδὲ αἰσϑα- 
νόμενος οὐκ ἂν οἰηϑείην, ὃν μὴ οἶδα, ἕτερόν τιν᾽ εἶναι 
ὧν μὴ οἶδα. καὶ τἄλλα τὰ πρότερα πάνϑ᾽ ἑξῆς νόμιξε 
πάλιν ἀκηκοέναι, ἐν οἷς οὐδέποτ᾽ ἐγὼ περὶ σοῦ καὶ Θεο- 
δώρου τὰ ψευδῆ δοξάσω, οὔτε γιγνώσκων οὔτε ἀγνοῶν 
ἄμφω, οὔτε τὸν μέν, τὸν δ᾽ οὐ γιγνώσκων. καὶ περὶ αἷς 
σθϑήσεων κατὰ ταὐτά, εἰ ἄρα Em. 

ΘΕΑ͂Ι. “Ἔπομαι. 

ΣΩ. ΛΔείπεται τοίνυν τὰ ψευδῆ δοξάσαι ἐν τῷδε, 
ὅταν γιγνώσκων σὲ καὶ Θεόδωρον, καὶ ἔχων ἐν ἐκείνῳ τῷ 
κηρίνῳ ὥσπερ δακτυλίων σφῷν ἀμφοῖν τὰ σημεῖα, διὰ 
ἱμακροῦ καὶ μὴ ἱκανῶς ὁρῶν ἄμφω προϑυμηϑῶ, τὸ ol- 
κεῖον ἑκατέρου σημεῖον ἀποδοὺς τῇ οἰκείᾳ ὄψει, ἐμβιβάσας 
προσαρμόσαι εἰς τὸ ἑαυτῆς ἴχνος, ἵνα γένηται ἀναγνώρι- 
σις, εἶτα τούτων ἀποτυχὼν καὶ ὥσπερ oi ἔμπαλιν ὑπο- 
δούμενοι παραλλάξας προσβάλω τὴν ἑκατέρου ὄψιν πρὸς 
τὸ ἀλλότριον σημεῖον, ἢ καὶ οἷα τὰ ἐν τοῖς κατόπτροις 
τῆς ὄψεως πάϑη, δεξιὰ εἰς ἀριστερὰ μεταῤῥεούσης, ταύ- 
τὸν παθὼν διαμάρτω' τότε δὴ συμβαίνει ἡ ἑτεροδοξία 
καὶ τὸ ψευδῆ δοξαζξειν. 

OEAI. Ἕοικε γάρ, ὦ Σώκρατες" ϑαυμασίως ὡς λέγεις 

τὸ τῆς δόξης πάϑος. 

ΣΏ. "Ev τοίνυν καὶ ὅταν ἀμφοτέρους γιγνώσκων τὸν 
μὲν πρὸς τῷ γιγνώσκειν αἰσϑάνωμαι, τὸν δὲ μή, τὴν δὲ 
γνῶσιν τοῦ ἑτέρου μὴ κατὰ τὴν αἴσθησιν ἔχω, ὃ iv τοῖς 
πρόσϑεν οὕτως ἔλεγον καί μου τότε οὐκ ἐμάνθανες. 

GEAI. Οὐ γὰρ ovv. 
ΣΏ. Τοῦτο μὴν ἔλεγον, ὅτι γιγνώσκων τὸν ἕτερον 

καὶ αἰσθανόμενος, καὶ τὴν γνῶσιν κατὰ τὴν αἴσϑησιν 
αὐτοῦ ἔχων, οὐδέποτε οἰήσεται εἶναι αὐτὸν ἕτερόν τινα 
ὧν γιγνώσκει τε καὶ αἰσθάνεται καὶ τὴν γνῶσιν αὖ καὶ 

ἐκείνου ἔχει κατὰ τὴν αἴσθησιν. ἦν γὰρ τοῦτο; 
OEAI. Ναί. 

22- *e 
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ZQ. Παρελείπετο δέ γέ mov τὸ νῦν λεγόμενον, iv ᾧ 
δὴ φαμὲν τὴν ψευδῆ δόξαν γίγνεσθαι τὸ ἄμφω γιγνώ- 
σχοντα καὶ ἄμφω ὁρῶντα 7 τινα ἄλλην | αἴσϑησιν ἔχοντα ^25. 
ἀμφοῖν τὼ σημείω μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ αἴσθησιν ἑκάτερον 
ἔχειν, ἀλλ᾽ οἷον τοξότην φαῦλον ἱέντα παραλλάξαι τοῦ 
σκοποῦ καὶ ἁμαρτεῖν, ὃ δὴ καὶ ψεῦδος ἄρα MER 

OEAI. Ἐδιότως γε. 

ZQ. Kol ὅταν τοίνυν τῷ μὲν παρῇ αἴσθησις τῶν 075- 

μείων, τῷ δὲ μή, τὸ δὲ τῆς ἀπούσης αἰσϑήσεως τῇ πα- 
φρούσῃ προσαρμόσῃ, πάντῃ ταύτῃ ψεύδεται ἡ διάνοια. καὶ 
ἑνὶ λόγῳ, περὶ ὧν μὲν μὴ οἷδέ vig μηδὲ ἤσϑετο πώποτε, 
οὐκ ἔστιν, ἐς ἔοικεν, οὔτε ψεύδεσθαι οὔτε ψευδὴς δόξα, 
εἴ τι νῦν ἡμεῖς ὑγιὲς λέγομεν: περὶ δὲ ὧν ἴσμεν τε καὶ 
αἰσθανόμεθα, ἐν αὐτοῖς τούτοις στρέφεται καὶ ἑλίττεται 
ἡ δόξα, ψευδὴς καὶ ἀληϑὴς γιγνομένη, καταντικρὺ μὲν 
καὶ κατὰ τὸ εὐθὺ τὰ οἰκεῖα συνάγουσα ἀποτυπώματα καὶ 
τύπους ἀληθής, εἰς πλάγια δὲ xol σκολεὰ ψευδής. 

3« ΘΕΑ͂Ι. Οὐκοῦν καλῶς, αὖ Σώκρατες, λέγεται; 
ΣΩ. "Er. τοίνυν καὶ τάδε ἀκούσας μᾶλλον αὐτὸ ἐρεῖς. 

τὸ μὲν y&o τἀληϑὲς δοξάζειν καλόν, τὸ δὲ ψεύδεσθαι αἰσχρόν. 
OEAI. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Ταῦτα τοίνυν φασὶν ἐνθένδε γίγνεσθαι. ὅταν 
μὲν ὁ κηρός rov ἐν τῇ ψυχῇ βαθύς ve καὶ πολὺς καὶ 
λεῖος καὶ μετρίως ὠργασμένος 7, τὰ ἰόντα διὰ τῶν αἱ- 

σϑήσεων, ἐνσημαινόμενα εἰς τοῦτο τὸ τῆς ψυχῆς κέαρ, 
ὃ ἔφη “Ὅμηρος αἰνιττόμενος τὴν τοῦ κηροῦ ὁμοιότητα, 
τότε μὲν καὶ τούτοις καϑαρὰ τὰ σημεῖα ἐγγιγνόμενα καὶ 

ἱκανῶς τοῦ βάϑους ἔχοντα πολυχρόνιά τε γίγνεται καὶ εἰ- 
σὶν οἱ τοιοῦτοι πρῶτον μὲν εὐμαϑεῖς, ἔπειτα μνήμονες, 
εἶτα οὐ παραλλάττουσι τῶν αἰσϑήσεων τὰ σημεῖα ἀλλὰ 
δοξάξουσιν ἀληθῆ. σαφῆ γὰρ καὶ ἐν εὐρυχωρίᾳ ὄντα ταχὺ 
διανέμουσιν ἐπὶ τὰ αὐτῶν ἕκαστα ἐκμαγεῖα, ᾿ἃ δὴ ὄντα 
καλεῖται. καὶ σοφοὶ δὴ οὗτοι καλοῦνται. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 



m. 544. 2 S9 

76 L44T9 NOX GEAITHTOZ. 195. 

GEIL Ὑπερφεῶς air οὖν. as 
£X Ὅταν vecrewe ice rw τὸ πέαφ ἡ, 6 δὴ ἐπή- 

πεῦεν ὦ πέσεει συψὼ; ποιγετ:. X ὅταν παπρῶδες καὶ μὴ 

πος X cree σᾳόδρα κἢ ἀκξηρόν, ἐν μὲν 
. freu. μεσ. ἐπιλζαμονες di γίγνασται, ὧν δὲ 

tbi. zxw»ertar. er ὧὲ ὃς lex xe) τραχὺ λιϑώδές 

τε καὶ τὺς καὶ xexper σεακιγείδε: ἔμκπλεανσ ἔχοντες ἀσαφῆ 
τὰ iameptur Üeweery. cem pz δὲ παὶ eb τὰ σαληρά΄ βά- 

Ge; χὰφ eva im. ἐόυφᾷ δὲ παὶ eb τὰ ὑγρεί" ὑπὸ γὰρ 
,"5 τοῦ συτχεῦσθαι ταχὸ᾿ γγτεσαι εἐπεῦρέ. ἐὰν δὲ πρὸς πᾶσι 

- 9 *"- "- 

κούτοι: ἐπ εὐυχλων ermxrxremérr καὶ ὑπὸ στενοχωρίας, 
dex τοῦ ἀμιιρὸν αὶ τὸ ϑεχέφεον, ἔτι ἐσαψέσιερα ἐκείνων. 

mar; οὖν οὗτοι γίγνονται elm δοξέζεεν ψευδῆ. ὅταν 

γάρ τε ὁρῶσιν αὶ ἐποίωσκιν καὶ ἐπινοιῶδδιν, ἔκασεα ἀπονέμειν 
ταχὺ ἑκάστου; or δυνείπενοι ραδεῖς vf εἶδε xed ἀλλοτριο- 
πομοῦσεες παρορῦδι τὸ καὶ παυφακποίονόε καὶ παρανοοῦσι 

πλεῖδια, παὶ παλοῦνται αὖ οὗτοι ἐφευσμένοι τε δὴ τῶν 
ὄντων nei (met. 

OEA4I. Ὀρϑότατα ἀνθροίύπων λέγεις, ὦ Σιόπρατες. 

Z2. deni, ἄξα ἐν fai» φενδεῖς δόξας εἶναι; /aÁ 

Z9. Ἤδη οὖν οἰόμεθα ἱκανῶς ὐμολογῆσϑαι ὅτι παν- 
τὸς μᾶλλον ἐστὸν ἀμφοτέρα τούτω τὼ δόξα; 

OEAL Ἵ1' περῳνῶς μὲν οὖν. 
ΣΏ. δεινόν τε, ὦ Θεαίτητε, ὡς ἀληθῶς κινδυνεύει 

OEAL Tí δέ; πρὸς τί τοῦτ᾽ εἶπες; 
ΣΩ. Τὴν ἐμαυτοῦ δυσμαϑίαν δυσχεράνας καὶ ὡς 

ἀληϑῶς ἀδολεσχίαν. τί γὰρ ἄν τις ἄλλο ϑεῖτο ὄνομα, 
κάτω τοὺς λόγους ἕλκη τις ὑπὸ νωϑείας οὐ δυνά- 

hjvai, καὶ ἢ δυσαπάλλακτος ἀφ᾽ ἑκάστου λόγου; 

ἰ 
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ΘΕΑ͂Ι. Σὺ δὲ δὴ τί δυσχεραίμεις; 
ΣΩ. Οὐ δυσχεραίνω μόνον, ἀλλὰ καὶ δέδοικα O τι 

ἀποκρινοῦμαι, ἄν τις ἔρηταί us: 2. Σώκρατες, εὕρηκας 
δὴ ψευδῆ δόξαν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς αἰσϑήσεσίν ἐστε πρὸς 
ἀλλήλας οὔτ᾽ ἐν ταῖς διανοίαις, ἀλλ᾽ ἐν τῇ συνάψει αἷ- 

σϑήσεως πρὸς διάνοιαν; Φήσω δὲ ἐγώ, οἶμαι, καλλωπι- 
ξόμενος. ὥς τι εὑρηκότων ἡμῶν καλόν. 

OEAI Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, οὐκ αἰσχρὸν εἷ- 
ναι τὸ νῦν ἀποδεδειγμένον. 

X8. Οὐκοῦν, φήσει, λέγεις ὅτι αὖ τὸν ἄνθρωπον ὃν 
διανοούμεϑα μόνον, ὁρῶμεν δ᾽ οὔ, ἵππον οὐκ ἄν ποτε 
οἰηϑείημεν εἶναι, ὃν αὖ οὔτε ὁρῶμεν οὔτε ἁπτόμεϑα, 
διανοούμεθα δὲ μόνον καὶ ἄλλ᾽ οὐδὲν οὐδέν περὶ 

αὐτοῦ; Ταῦτα, οἷμαι, φήσω λέγειν. 
OEAI. Καὶ ὀρϑῶς γε. 

ZQ. Τί οὖν, φήσει, τὰ ἕνδεκα, ἃ μηδὲν ἄλλο 7] δια- 

νοεῖταί τις, ἄλλο τι ἐκ τούτου τοῦ λόγον οὐκ “ἄν ποτε 

οἰηϑείη δώδεκα εἶναι, ἃ μόνον αὖ διανοεῖται; ἴϑι οὖν 

δή, σὺ ἀποκρένου. 

OEAI. ᾿4λλ᾽ ἀποκρινοῦμαι , ὅτι ὁρῶν μὲν ἄν τις ἢ 

ἐφαπτόμενος οἰηϑείη τὰ ἕνδεκα δώδεκα εἶναι, ἃ μέντοι 
ἐν τῇ διανοίᾳ ἔχει, οὐκ ἄν ποτε περὶ αὐτῶν ταῦτα δοξά- 
σειεν οὕτως. 

ΣΩ. Τί οὖν; οἴει τινὰ πώποτε αὐτὸν ἐν αὐτῷ πέντε 
καὶ ἑπτά, λέγω δὲ μὴ ἀνθρώπους ἑπτὰ καὶ πέντε προϑέ- 
μενον σκοπεῖν μηδ᾽ ἄλλο τοιοῦτον, ἀλλ᾽ αὐτὰ τὰ πέντε καὶ 
ἑπτά, & φαμεν ἐκεῖ μνημεῖα ἐν τῷ ἐκμαγείῳ εἶναι καὶ 
ψευδῆ ἐν αὐτοῖς οὐκ εἶναι δοξάσαι, ταῦτα αὐτὰ εἴ τις 
ἀνθρώπων ἤδη πώποτε ἐσκέψατο λέγων πρὸς αὑτὸν καὶ 
ἐρωτῶν πόσα ποτ᾽ ἐστί, καὶ ὁ μέν τις εἶπεν οἰηϑεὶς ἕνδεκα 
αὐτὰ εἶναι, ὁ δὲ δώδεκα, ἢ πάντες λέγουσί τε καὶ οἴονται 

(24 

δώδεκα αὐτὰ εἶναι; 

ΘΕΑΛΑΙ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἀλλὰ πολλοὶ δὴ καὶ ἕνδεκα" 

,»- 756. 
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ἐὰν δέ γε ἐν πλείονε ἀριθμῷ τις σκοπῆται, μᾶλλον σφάλ- 
λεται. οἶμαι γάρ σε περὶ παντὸς μᾶλλον ἀριϑμοῦ λέγειν. 

»δδσντι. P944. ΣΙ. Ὀρϑῶς γὰρ οἴει. καὶ ἐνθυμοῦ μή τι τότε γίγνε- 
ται ἄλλο ἢ αὐτὰ τὰ δώδεκα τὰ ἐν τῷ ἐκμαγείῳ ἕνδεκα 
οηϑῆναι. 

OEAI. ἜἘοικέ γε. 
ZQ. Οὐκοῦν εἰς τοὺς πρώτους πάλιν ἀνήκει λόγους; 

ὦ γὰρ τοῦτο παϑών, ὃ οἶδεν, ἕτερον αὐτὸ οἴεται εἶναι 
ὧν αὖ οἶδεν. ὃ ἔφαμεν ἀδύνατον, καὶ τούτῳ αὐτῷ ἦναγ- 
κάξομεν μὴ εἶναι ψευδῆ δόξαν, ἵνα μὴ τὰ αὐτὰ ὁ αὐτὸς 
ἀναγκάζοιτο εἰδὼς μὴ εἰδέναι Gua. 

GEAI. ᾿Δ4ληϑέστατα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἄλλ᾽ ὁτιοῦν δεῖ ἀποφαίνειν τὸ τὰ ψευδῆ 
δοξάξειν ἢ διανοίας πρὸς αἴσϑησιν παραλλαγήν. εἰ γὰρ 
τοῦτ᾽ ἦν, οὐκ ἄν ποτε ἐν αὐτοῖς τοῖς διανοήμασιν ἔψευ- 

δόμεϑα. νῦν δὲ ἤτοι οὐκ ἔστι ψευδὴς δόξα, ἢ & τις οἷδεν, 
οἷόν τε μὴ εἰδέναι. καὶ τούτων πότερα αἱρεῖ; ; 

OÉAI. "Antogov αἴρεσιν προτίϑης, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ᾿Δλλὰ μέντοι ἀμφότερά γε κινδυνεύει ὁ λόγος 

οὐκ ἐάσειν. ὅμως δέ, πάντα γὰρ τολμητέον, τί εἰ ἐπιχει- 
ρήσαιμεν ἀναισχυντεῖν; 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς; 

ZQ. ᾿Εϑελήσαντες εἰπεῖν ποῖόν τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ἐπί- 

στασϑαι. 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ τί τοῦτο ἀναίσχυντον ; 

EQ. Ἔοικας οὐκ ἐννοεῖν, ὅτι πᾶς ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς Os 
λόγος ξήτησις γέγονεν ἐπιστήμης, εἷς οὐκ εἰδόσι τί ποτ᾽ | 
ἐστίν. 

OEAI. Ἐννοῶ uiv ovv. 

Z9. Ἔπειτ᾽ οὐκ ἀναιδὲς δοκεῖ, μὴ εἰδότας ἐπιστήμην ᾿ 
ἀποφαίνεσθαι τὸ ἐπίστασθαι οἷόν ἐστιν; ἀλλὰ γάρ, ὦ 
Θεαίτητε, πάλαι ἐσμὲν ἀνάπλεῳ τοῦ μὴ καϑαρῶς διαλέ- 
γεσϑαι. μυριάκις γὰρ εἰρήκαμεν τὸ γιγνώσκομεν καὶ οὐ 
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γιγνώσκομεν, xol ἐπιστάμεθα καὶ ovx ἐπιστάμεθα, ὥς τι 
συνιέντες ἀλλήλων͵ ἐν ᾧ ἔτι ἐπιστήμην ἀγνοοῦμεν. εἰ δὲ 
βούλει, καὶ νῦν ἐν τῷ παρόντι κεχρήμεϑ᾽ αὖ τῷ ἀγνοεῖν 
τε καὶ συνιέναι, ὡς προσῆκον αὐτοῖς χρῆσϑαε, εἴπερ στε- 
ρόμεϑα ἐπιστήμης. 

OEAI. ᾿Αλλὰ τίνα τρόπον διαλέξει, ὦ Σώκρατες, τού- 
τῶν ἀπεχόμενος; 

| EQ. Οὐδένα dw ys ὃς εἰμί" εἰ μέντοι ἦν ἀντιλο- git. 
γιπκός, οἷος ἀνὴρ εἰ καὶ νῦν παρῆν, τούτων τ᾽ ἂν ἔφη 
ἀπέχεσθαι καὶ ἡμῖν σφόδρ᾽ ἂν ἃ ἐγὼ λέγω ἐπέπληττεν. 
ἐπειδὴ οὖν ἐσμὲν φαῦλοι, βούλει τολμήσω εἰπεῖν οἷόν ἐστι 
τὸ ἐπίστασϑαι; φαίνεται γάρ μοι προὔργου τε ἂν γενέσθαι. 

ΘΕΑ͂Ι. Τόλμα τοίνυν νὴ za. τούτων δὲ μὴ ἀπεχο- 
μένῳ σοι ἔσται πολλὴ συγγνώμη. 

re ΦΣΏ. ᾿Ακήκοας οὖν ὃ νῦν λέγουσι τὸ ἐπίστασθαι; 

ΘΕΑ͂Ι. Ἴσως" οὐ μέντοι ἕν γε τῷ παρόντι μνη- 
μονεύω. 

EQ. Ἐπιστήμης που-ἕξιν φασὶν αὐτὸ εἶναι. 
GEAI. 41593. 
Z9. Ἡμεῖς τοίνυν σμιχρὸν μεταϑώμεϑα καὶ εἴπωμεν 

ἐπιστήμης κτῆσιν. 
OEAI. Τί οὖν δὴ φήσεις τοῦτο ἐκείνου διαφέρειν; 
ΣΩ. "Icog μὲν οὐδέν: ὃ δ᾽ οὖν δοκεῖ, ἀκούσας συν- 

δοχίμαζξε. 

GEAI. 'Ed» πέρ γε ológ τ᾽ ὦ.. 
ΣΩ. Οὐ τοίνυν μοι ταὐτὸν φαίνεται τῷ κεκτῆσθαι 

τὸ ἔχειν. οἷον εἰ ἱμάτιον πριάμενός τις καὶ ἐγκρατὴς ὧν 
μὴ φοροῖ, ἔχειν μὲν οὐκ ἂν αὐτὸν αὐτό, κεκτῆσθαι δέ γε 
φαῖμεν. | 

OEAI. 'Oe96g γε. 
ZQ. “Ὅρα δὴ καὶ ἐπιστήμην εἰ δυνατὸν οὕτω κεκτη- 

μένον μὴ ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴ τις ὄρνιθας ἀγρίας, περι- 
στερὰς 7 τι ἄλλο, θηρεύσας οἴκοι κατασκενασάμενος περι- 
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στερεῶνα τρέφοι. τρόπον uiv γὰρ ἂν πού τινα φαῖμεν 
αὐτὸν αὐτὰς ἀεὶ ἔχειν, ὅτε δὴ κέκτηται. 7] γάρ; 

EAI. Ναί. 

ΣΩ. ὙΤρόπον δὲ γ᾽ ἄλλον οὐδεμίαν ἔχειν, ἀλλὰ δύνα- 
piv μὲν αὐτῷ περὶ αὐτὰς παραγεγονέναι, ἐπειδὴ ἐν οἰκείῳ 
περιβόλῳ ὑποχειρίους ἐποιήσατο, λαβεῖν καὶ ἴσχειν, ἐπει- 
δὰν βούληται, ϑηρευσαμένῳ ἣν dv ἀεὶ ἐθέλῃ, καὶ πάλιν 
ἀφιέναι" καὶ τοῦτο ἐξεῖναι ποιεῖν, ὁποσάκις ἂν δοκῇ 

αὐτῷ. 
OGEAI. Ἔστι ταῦτα. : 

ZQ. Πάλιν δή, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν κήρινόν τι 

ἐν ταῖς ψυχαῖς κατεσκενάξομεν οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι πλάσμα, νῦν 
αὖ ἐν ἑκάστῃ ψυχῇ ποιήσωμεν περιστερεῶνά τινὰ παντο- 

δαπῶν ὀρνίϑων, τὰς μὲν κατ᾽ ἀγέλας οὔσας χωρὶς τῶν 
ἄλλων, τὰς δὲ κατ᾽ ὀλίγας, ἐνίας δὲ μόνας διὰ πασῶν 
ὅπῃ ἂν τύχωσι πετομένας. 

ΘΕΑ͂Ι. Πεποιήσθω δή. ἀλλὰ τί τοὐντεῦϑεν; 
ΣΏΩ. Παιδίων μὲν ὄντων, φάναι zer, εἶναι τοῦτο τὸ 

ἀγγεῖον κενόν, ἀντὶ δὲ τῶν ὀρνίϑων ἐπιστήμας νοῆσαι" 
v δ᾽ dv ἐπιστήμην κτησάμενος καθείρξῃ εἰς τὸν περί- 

βολον, φάναι αὐτὸν μεμαϑηκέναι ἢ εὑρηκέναι τὸ πρᾶγμα 

οὗ ἦν αὕτη ἡ ἐπιστήμη, καὶ τὸ ἐπίστασθαι τοῦτ᾽ εἶναι. 
OEAI. Ἔστω. 

ps. 2X. Τὸ τοίνυν πάλιν | ἣν ἂν βούληται τῶν ἐπιστημῶν 
ϑηρεύειν καὶ λαβόντα ἴσχειν xol αὖϑις ἀφιέναι, σκόπει 

τίνων δεῖται ὀνομάτων, εἴτε τῶν αὐτῶν ὧν τὸ πρῶτον, 
ὅτε ἐχτᾶτο, εἴτε ἑτέρων. μαϑήσει δ᾽ ἐντεῦϑεν σαφέστερον 
ví λέγω. ἀρνϑμητικὴν μὲν γὰρ λέγεις τέχνην; 

OEAI. Ναί. 

ΣΩ. Ταύτην δὴ ὑπόλαβε θήραν ἐπιστημῶν ἀρτίου 
τε καὶ περιττοῦ παντός. 

ΘΕΑ͂Ι. Ὑπολαμβάνω. 
Z8. Ταύτῃ δή, οἶμαι, τῇ τέχνῃ αὐτός τε ὑποζχει- 
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ρέους τὰς ἐπιστήμας τῶν ἀριϑμῶν ἔχει καὶ ἄλλῳ παρα- 
δίδωσιν ὁ παραδιδούς. 

ΘΕΑ͂Ι. Ναί. . 

ΣΩ. Kol καλοῦμέν γε παραδιδόντα μὲν διδάσκειν, 
παραλαμβάνοντα δὲ μανθάνειν, ἔχοντα δὲ δὴ τῷ κεκτῆ- 
σϑαι ἐν τῷ περιστερεῶνι ἐκείνῳ ἐπίστασθαι. 

ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ ui οὖν. 
ΣΩ. Τῷ δὲ δὴ ἐντεῦϑεν ἤδη πρόσσχερ τὸν νοῦν. ἀρι- 

ϑμητικὸς γὰρ ὧν τελέως ἄλλο τι πάντας ἀριϑμοὺς ἐπίστα- 
ται; πάντων γὰρ ἀριϑμῶν εἰσὶν αὐτῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστῆμαι. 

OEAI. Τί μήν; 

ΣΩ. 'H οὖν ó τοιοῦτος ἀριϑμοῖ ἄν ποτέ τι ἢ αὐτὸς 
πρὸς αὑτὸν αὐτὰ ἢ ἄλλο τι τῶν ἔξω ὅσα ἔχεε ὠρυϑμόν; 

OEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 

ZQ. Τὸ δὲ ἀριθμεῖν γε οὐκ ἄλλο τι ϑήσομεν τοῦ 
σκοπεῖσθαι πόσος tig ἀρυϑμὸς τυγχάνει ὦν. 

ΘΕΑ͂Ι. Οὕτω. 
ZQ. Ὃ ἄρα ἐπίσταται, σκοπούμενος φαίνεται og 

οὐκ εἰδώς, ὃν ὡμολογήκαμεν ἅπαντα ἀριθμὸν εἰδέναι. 
ἀκούεις γάρ που τὰς τοιαύτας ἀμφισβητήσεις. 

OEAI. "Eyoys. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἡμεῖς ἀπεικάζοντες τῇ τῶν περιστερών 

κτήσει τε καὶ θήρᾳ ἐροῦμεν, ὅτι διττὴ ἦν ἡ ϑήρα, ἡ μὲν 
πρὶν κεκτῆσθαι τοῦ κεκτῆσθαι ἕνεκα ἡ δὲ κεκτημένῳ τοῦ 
λαβεῖν καὶ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἃ πάλαι ἐκέκτητο. οὕτω 
δὲ καὶ ὧν πάλαι ἐπιστῆμαι ἦσαν αὐτῷ μαϑόντι, ἡ ἠπί- 
στατο αὐτά, πάλιν ἔστι καταμανϑάνειν ταὐτὰ ταῦτα ἀνα- 
λαμβάνοντα τὴν ἐπιστήμην ἑκάστου καὶ ἴσχοντα, ἣν ἐκέ- 
κτητὸ μὲν πάλαι, πρόχειρον δ᾽ οὐκ εἶχε τῇ διανοίᾳ; 

ΘΕΑ͂Ι. 'Ai87. 
ΣΩ. Τοῦτο δὴ ἄρτι ἠρώτων, ὅπως xo» τοῖς ὀνόμασι 

χρώμενον λέγειν περὶ αὐτῶν, ὅταν ἀριϑμήσων ἴῃ ὁ ἀρι- 
ϑμητικὸς ἥ τι ἀναγνωσόμενος ὁ γραμματικός. ὡς ἐπιστά- 

PLATO III. 6 
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μενος ἄρα ἐν τῷ τοιούτῳ πάλιν ἔρχεται μαϑησόμενος παρ᾽ 
ἑαυτοῦ ἃ ἐπίσταται; 

- ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλ ἄτοπον, ὦ Σώκρατες. 
ZQ. '41 dO οὐκ ἐπίσταται φῶμεν αὐτὸν ἀναγνώ- 

σεσϑαι καὶ ἀρυϑμήσειν, δεδωκότες αὐτῷ πάντα μὲν γράμ- 
ματα, | πάντα δὲ ἀριϑμὸν ἐπίστασθαι; 

OEAI. ᾿Αλλὰ καὶ τοῦτ᾽ ἄλογον. 
ΣΩ. Βούλει οὖν λέγωμεν Or. τῶν μὲν ὀνομάτων οὐδὲν »»- 

ἡμῖν μέλει, ὅπῃ τις χαίρει ἕλκων τὸ ἐπίστασθαι καὶ μαν- 
ϑάνειν, ἐπειδὴ δὲ ὠρισάμεθα ἕτερον μέν τι τὸ κεκτῆσθαι 
τὴν ἐπιστήμην, ἕτερον δὲ τὸ ἔχειν, ὃ μέν τις κέχτηται μὴ 
κεκτῆσϑαι ἀδύνατόν φαμεν εἶναι, ὥστε οὐδέποτε συμβαίνει 
0 τις οἷδε μὴ εἰδέναι, ψευδῆ μέντοι δόξαν οἷόν τ᾽ εἶναι 
περὶ αὐτοῦ λαβεῖν; μὴ γὰρ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην τούτου 
οἷόν τε, ἀλλ᾽ ἑτέραν ἀντ᾽ ἐκείνης, ὅταν θηρεύων τινὰ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ ἐπιστήμην διαπετομένων ἀνθ᾽ ἑτέρας ἑτέραν ἁμαρ- 
τὼν λάβη, ὅτε ἄρα τὰ ἕνδεκα δώδεκα φήϑη εἶναι, τὴν 
τῶν ἕνδεκα ἐπιστήμην ἀντὶ τῆς τῶν δώδεκα λαβών, τὴν 
ἐν ἑαυτῷ olov φάτταν ἀντὶ περισεερᾶς. 

ΘΕΑ͂Ι. Ἔχει γὰρ οὖν λόγον. 
ΣΩ. Ὅταν δὲ yg ἣν ἐπιχειρεῖ λαβεῖν λάβῃ, ἀψευδεῖν 

τε καὶ τὰ ὄντα δοξάξειν τότε, καὶ οὕτω δὴ εἶναι ἀληϑὴ 
τε καὶ ψευδῆ δόξαν, καὶ ὧν ἐν τοῖς πρόσθεν ἐδυσχεραί- 
ψομὲν οὐδὲν ἐμποδὼν γίγνεσθαι; ἴσως οὖν μοι συμφήσεις. 
ἢ πῶς ποιήσεις; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὕτως. 

ΣΩ. Kol γὰρ τοῦ μὲν ἃ ἐπίσταται μὴ ἐπίστασθαι 155. 
ἀπηλλάγμεθα᾽ ἃ γὰρ κεκτήμεϑα μὴ κεκτῆσθαι οὐδαμοῦ 
ἔτι συμβαίνει, οὔτε ψευσϑεῖσί τινος οὔτε μή. δεινότερον 
μέντοι πάϑος ἄλλο παραφαίνεσϑαί μοι δοκεῖ. 

OEAI. Τὸ ποῖον; 

ZQ. Εἰ ἡ τῶν ἐπιστημῶν μεταλλαγὴ ψευδὴς γενήσεταί 
ποτε δόξα. 
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EAI. Πῶς δή: 

ZQ. Πρῶτον μὲν τό τινος ἔχοντα ἐπιστήμην τοῦτο 
αὐτὸ ἀγνοεῖν, μὴ ἀγνωμοσύνῃ ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ ἐπιστήμῃ" 
ἔπειτα ἕτερον αὖ τοῦτο δοξάξειν, τὸ δ᾽ ἕτερον τοῦτο, πῶς 
οὐ πολλὴ ἀλογίά, ἐπιστήμης παραγενομένης γνῶναι μὲν 
τὴν ψυχὴν μηδέν, ἀγνοῆσαι δὲ πάντα; ἐκ γὰρ τούτου τοῦ 
λόγου κωλύει οὐδὲν καὶ ἄγνοιαν παραγενομένην γνῶναί τι 
ποιῆσαι καὶ τυφλότητα ἰδεῖν, εἴπερ καὶ ἐπιστήμη ἀγνοῆσαί 
σοτέ τινα ποιήσει. 

GEAI. Ἴσως γάρ, ὦ Σώκρατες, οὐ καλῶς τὰς ὄρνι- 

Sag ἐτίθεμεν ἐπιστήμας μόνον τιϑέντες, ἔδει δὲ καὶ dve- 
πιστημοσύνας τιϑέναι ὁμοῦ συνδιαπετομένας ἐν τῇ ψυχῇ, 
καὶ τὸν ϑηρεύοντα τοτὲ μὲν ἐπιστήμην λαμβάνοντα, τοτὲ 
δ᾽ ἀνεπιστημοσύνην τοῦ αὐτοῦ πέρι ψευδῆ μὲν δοξάξειν 
ej ἀνεπιστημοσύνῃ, ἀληθῆ δὲ τῇ ἐπιστήμῃ. 

“2. EQ. Οὐ ῥᾷδιόν γε, ὦ Θεαίτητε, μὴ ἐπαινεῖν σε. ὃ 
μέντοι εἶπες, πάλιν ἐπίσκεψαι. ἔστω μὲν γὰρ cg λέγεις" 
ó δὲ δὴ τὴν ἀνεπιστημοσύνην λαβὼν ψευδῆ μέν, “φῇρ»».λσο. 
δοξάσει. 7 ydo; 

G EAI. Ναί. 

Zo. Οὐ δή που καὶ ἡγήσεταί γε ψευδῆ δοξάξειν. 
OEAI. Πῶς γάρ; 

ΣΩ. AM. ἀληθῆ γε, καὶ ὡς εἰδὼς διακείσεται περὶ 
ὧν ἔψευσται. 

GEAI. Τί μήν; 
EQ. ἘἜἘπιστήμην ἄρα οἰήσεται τεϑηρευκὼς ἔχειν, ἀλλ᾽ 

οὐκ ἀνεπιστημοσύνην. 
OEAI “λον. 

ZQ. Οὐκοῦν μακρὰν περιελθόντες nda ἐπὶ τὴν πρώ- 

την πάρεσμεν ἀπορίαν. O γὰρ ἐλεγκτικὸς ἐκεῖνος γελάσας 
φήσει" Πότερον, ὦ βέλτιστοι, ἀμφοτέρας τις εἰδώς, ἐπι- 
στήμην τε xol ἀνεπιστημοσύνην, ἣν οἶδεν, ἑτέραν αὐτὴν 
οἴεταί τινα εἶναι ὧν οἷδεν; ἢ οὐδετέραν αὐτοῖν εἰδώς, ἣν 
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μὴ οἶδε, δοξάζει ἑτέραν ὧν οὐκ οἷδεν; ἢ τὴν μὲν Hes, 

τὴν δ΄ οὔ, ἣν οἶδεν, ἣν μὴ οἶδεν: ἢ ἣν μὴ οἶδεν, ἣν 
olüs» ἡγεῖται; ἢ πάλεν αὖ got ἐρεῖτε Oti τῶν ἐπεατημῶν 
uut dM dI μεν, δεν κευκβεῖες 

ἐν ἑτέροις τισὶ γελοίοις περισεερεῶσιν ἢ κηφέσοις πλέσμσαι 
κωϑθείρξας, ἕως xtQ ὧν χεχετῆται, ἐκίδεαεαι, καὶ ἐὰν μὴ 

προχείρους ἔχη ἐν τῇ φυχῇ; καὶ οὕτω δὴ ἀναγκασϑήδσεσϑε 
εἰς ταὐτὸν περιτρέχειν μυριάχις οὐδὲν πλέον ποιοῦντες; 
Τί πρὸς ταῦτα, ὦ Θεαίτητε, ἀποχρινούμεθα; 

OEAL ᾿Αλλὰ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε οὐκ ἔχω 
τέ χρὴ λέγειν. 

ΣΩ. '49' οὖν ἡμῖν, ὦ xai, καλῶς ὁ λόγος ἐπεπλήττεε, 
καὶ ἐνδείκνυται ὅτε ovx ὀρθῶς ψευδὴ δόξαν προτέραν 

! ζητοῦμεν ἐπιστήμης, ἐκείνην ἀφέντες; τὸ δ᾽ ieri» ἀδύνατον 
γνῶναι, πρὶν ἄν τις ἐπιστήμην ἱκανῶς λάβη τί xor ἐσείν. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Ανάγκη, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι ex 
λέγεις οἴεσθαι. 

ZQ. Τί οὖν τις ἐρεῖ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἐπιστήμην; οὐ 
γάρ πω ἀπεροῦμέν γέ πω. 

OEAI. Ἥκιστα, ἐάνπερ μὴ σύ γε ἀπαγορεύης. 
ΣΩ. Aye δή, τί dv αὐτὸ μάλιστα εἰπόντες ἥκιστ᾽ 

d» ἡμῖν αὐτοῖς ἐναντιωθεῖμεν; 
OEAI. “Ὅπερ ἐπεχειροῦμεν, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ πρό- 

00s»: οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε ἄλλο οὐδέν. 
ΣΩ. Τὸ ποῖον; 

ΘΕΑ͂Ι. Τὴν ἀληϑῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι. ἀναμάρ- 
τητόν γέ πού ἐστι τὸ δοξάζειν ἀληθῆ, καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
γιγνόμενα πάντα καλὰ καὶ ἀγαθὰ γίγνεται. 

EQ. 'O τὸν ποταμὸν καθηγούμενος, ὦ Θεαίτητε, 
ἔφη ἄρα δείξειν αὐτό" καὶ τοῦτο ἐὰν ἐόντες ἐρευνῶμεν, 

rae τάχ᾽ ἂν ἐμπόδιον γενόμενον αὐτὸ | φήνειε τὸ ζητούμενον, 
τἥπουσι δὲ δῆλον οὐδέν. 

2Ε41. ᾿Ορθῶς λέγεις' ἀλλ᾽ ἴωμέν γε καὶ σκοπῶμεν. 
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ss — EQ. Οὐκοῦν τοῦτό ys βραχείας σκέψεως" τέχνη ydg 
σοι ὕλη σημαίνει μὴ εἶναι ἐπιστήμην αὐτό. 

OEAIL Πῶς δή; καὶ τίς αὕτη; 

ΣΩ. 'H τῶν μεγίστων εἰς σοφίαν, od δὴ καλοῦσι 

ῥήτοράς τε καὶ δικανικούς. οὗτοι γάρ που τῇ ἑαυτῶν τέχνῃ 
πείθουσιν οὐ διδάσκοντες, ἀλλὰ δοξάξειν ποιοῦντες ἃ dv 
βούλωνται. ἢ σὺ οἴει δεινούς τινας οὕτω διδασκάλους 
εἶναι, ὥστε οἷς μὴ παρεγένοντό τινες ἀποστερουμένοις χρή- 
ματα ἤ τι ἄλλο βιαζομένοις, τούτους δύνασθαι πρὸς ὕδωρ «ede 332. 
σμικρὸν διδάξαι ἱκανῶς τῶν γενομένων τὴν ἀλήϑειαν; 

6EAI. Οὐδαμῶς ἔγωγε οἶμαι, ἀλλὰ πεῖσαι μέν. 
ΣΩ. Τὸ πεῖσαι δ᾽ οὐχὶ δοξάσαι λέγεις ποιῆσαι; 
GEAL Τί μήν; ! 
Z4. Οὐκοῦν ὅταν δικαίως πεισϑῶσι δικασταὶ περὶ 

ὧν ἰδόντι μόνον ἔστιν εἰδέναι, ἄλλως δὲ μή, ταῦτα τότε 
ἐξ ἀκοῆς κρίνοντες, ἀληθῆ δόξαν λαβόντες, ἄνευ ἐπιστή- 
pue ἔκριναν, ὀρθὰ πεισϑέντες, εἴπερ εὖ ἐδίκασαν; 

OEAI Παντάπασι μὲν οὖν. 
4. EQ. Οὐκ ἄν, ὦ φίλε, εἴ γε ταὐτὸν ἦν δόξα τε ἀλη- 

ϑὴς [καὶ δικαστήρια] καὶ ἐπιστήμη, ὀρθά ποτ᾽ ἂν δικα- 
στὴς ἄκρος ἐδόξαξεν ἄνεν ἐπιστήμης" νῦν δὲ ἔοικεν ἄλλο 
τι ἑκάτερον εἶναι. 

OEAI. "O γε ἐγώ, ὦ Σώκρατες, εἰπόντος του ἀκούσας 
ἐπελελήσμην, νῦν δ᾽ ἐννοῶ. ἔφη δὲ τὴν μὲν μετὰ λόγου 
ἀληϑῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι, τὴν δὲ ἄλογον ἐκτὸς ἐπι- 
στήμης᾽ xol ὧν μὲν μή ἐστι λόγος, οὐκ ἐπιστητὰ εἶναι, 
οὑτωσὶ καὶ ὀνομάξων, ἃ δ᾽ ἔχει, ἐπιστητά. 

ΣΩ. 'H καλῶς λέγεις. τὰ δὲ δὴ ἐπιστητὰ ταῦτα καὶ 

μὴ πῇ διήρφει, λέγε , δὲ ἄρα κατὰ ταὐτὰ σύ τε κἀγὼ 
ἀκηκόαμεν. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿4λλ: οὐκ οἶδα εἰ ἐξευρήσω᾽ λέγοντος μέντ᾽ 

ὧν ἑτέρου, αἷς ἐγώμαι, ἀκολουϑήσαιμι. 
ZR. "ἄκουε δὴ ὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος. ἐγὼ γὰρ αὖ 

/ 
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doles IL. “6 ἐδόκουν ἀκούειν τινῶν ὅτι τὰ μὲν πρῶτα οἱονπερεὶ στοι- 
χεῖα, ἐξ ὧν ἡμεῖς τε συγκείμεϑα καὶ τάλλα, λόγον οὐχ 
ἔχοι. αὐτὸ γὰρ καϑ᾽ αὐτὸ ἕκαστον ὀνομάσαι μόνον εἴη, 
σροσειπεῖν δὲ οὐδὲν ἄλλο δυνατόν, οὔθ᾽ dg ἔστιν, οὔϑ᾽ 
εἷς οὐκ ἔστιν" ἤδη γὰρ dv οὐσίαν ἢ μὴ | οὐσίαν αὐτῷ προσ- 

γιασειτίθεσθαι, δεῖν δὲ οὐδὲν προσφέρειν, εἴπερ αὐτὸ ἐκχεῖνο 
μόνον τις ἐρεῖ. ἐπεὶ οὐδὲ τὸ αὐτὸ οὐδὲ τὸ ἐκεῖνο οὐδὲ τὸ 
ἕκαστον οὐδὲ τὸ μόνον οὐδὲ τὸ τοῦτο προσοιστέον, οὐδ᾽ 
ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα. ταῦτα μὲν γὰρ περιτρέχοντα πᾶσε C 
προσφέρεσθαι, ἕτερα ὄντα ἐκείνων οἷς προσείθεται, δεῖν (o. 
δέ, εἴπερ ἦν δυνατὸν αὐτὸ λέγεσθαι καὶ εἶχεν οἰκεῖον 
αὑτοῦ λόγον, ἄνευ τῶν ἄλλων ἁπάντων λέγεσθαι. νῦν 
δὲ ἀδύνατον ivo: ὁτιοῦν τῶν πρώτων ῥῃθῆναι λόγφ᾽ οὐ 
γὰρ εἶναι αὐτῷ ἀλλ᾿ ἢ ὀνομάζεσθαι μόνον" ὄνομα γὰρ 
μόνον ἔχειν. τὰ δὲ ἐκ τούτων ἤδη συγκείμενα, ὥσπερ 
αὐτὰ πέπλεκται, οὕτω καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν συμπλακέντα 
λόγον γεγονέναι" ὀνομάτων γὰρ συμπλοκὴν εἶναι λόγου 
οὐσίαν. οὕτω δὴ τὰ μὲν στοιχεῖα ἄλογα καὶ ἄγνωστα 
εἶναι, αἰσϑητὰ δέ" τὰς δὲ συλλαβὰς γνωσεάς τε καὶ ῥητὰς 
καὶ ἀληθεῖ δόξῃ δοξαστάς. ὅταν μὲν οὖν ἄνευ λόγου τὴν 
ἀληϑῆ δόξαν τινός τις λάβῃ, ἀληθεύειν μὲν αὐτοῦ τὴν 
ψυχὴν περὶ αὐτό, γιγνώσκειν δ᾽ ob: τὸν γὰρ μὴ δυνά- 
μενον δοῦναί τε καὶ δέξασθαι λόγον ἀνεπιστήμονα εἶναε 
περὶ τούτου" προσλαβόντα δὲ λόγον δυνατόν τε ταῦτα 
“πάντα γεγονέναι καὶ τελείως πρὸς ἐπιστήμην ἔχειν. Οὕτως 

. σὺ τὸ ἐνύπνιον ἢ ἄλλως ἀκήκοας; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὕτω μὲν οὖν παντάπασιν. 
XQ. ᾿Δφέσκει οὖν σε καὶ τίϑεσαε ταύτῃ, δόξαν ἀληθῆ je. 

μετὰ λόγου ἐπιστήμην εἶναι; 
OEAI. Κομιδῇ μὲν ovv. 
ZQ. "4g, ὦ Θεαίτητε, νῦν οὕτω τῇδε τῇ ἡμέρᾳ εἰλή- 

φαμεν ὃ πάλαι καὶ πολλοὶ τῶν σοφῶν ζητοῦντες πρὶν 
εὑρεῖν κατεγήρασαν; 

bd 
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ΘΕΑ͂Ι. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, καλῶς λέγε- 
σϑαι τὸ νῦν ῥηϑέν. 

ΣΩ. Καὶ εἰκός γε αὖ τοῦτο οὕτως ἔχειν" τίς γὰρ ἂν 
καὶ ἔτι ἐπιστήμη εἴη χωρὶς τοῦ λόγου τε καὶ ὀρθῆς δόξης; 
ὃν μέντοι τί ue τῶν ῥηθέντων ἀπαρέσκχει. 

GEAI. Τὸ ποῖον δή; 
ΣΩ. Ὃ καὶ δοκεῖ λέγεσθαι κομψότατα, cg τὰ μὲν 

στοιχεῖα ἄγνωστα, τὸ δὲ τῶν συλλαβῶν γένος γνωστόν. 
GEAI. Οὐκοῦν ὀρθῶς; 

EQ. Ἰστέον δή᾽ ὥσπερ γὰρ ὁμήρους ἔχομεν τοῦ λόγον 
τὰ παραδείγματα, οἷς γρώμενος εἶπε πάντα ταῦτα. 

ΘΕΑ͂Ι. Ποῖα δή; 
ΣΩ. Τὰ τῶν γραμμάτων στοιχεῖά τε καὶ συλλαβάς. 

ἢ οἴει ἄλλοσέ ποι βλέποντα ταῦτα εἰπεῖν τὸν εἰπόντα ἃ 
λέγομεν; 

OEAI. Οὔκ, ἀλλ᾽ εἰς ταῦτα. 

(3. | £9. Βασανίξωμεν δὴ αὐτὰ y ἀναλαμβάνοντες, μᾶλλον 
δὲ ἡμᾶς αὐτούς, οὕτως ἢ οὐχ οὕτως γράμματα ἐμάϑομεν. ,».199. 
φέφε πρῶτον" dg αἱ μὲν συλλαβαὶ λόγον ἔχουσι, τὰ δὲ 
στοιχεῖα ἄλογα; 

ΘΕΑ͂Ι. Ἴσως. 

ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν καὶ ἐμοὶ φαίνεται. Σωκράτους 
γοῦν εἴ τις ἔροιτο τὴν πρώτην συλλαβὴν οὑτωσί, Ὦ, Θεαί- 
τῆτε, λέγε τί ἐστι σῶ, τί ἀποκρινεῖ; 

OEAI. “Ὅτι σἴγμα καὶ ὦ. 
Z9. Οὐκοῦν τοῦτον ἔχεις λόγον τῆς συλλαβῆς; 
OEAI. Ἔγωγε. 
ZQ. Ἴθι δή, οὕτως εἰπὲ καὶ τὸν τοῦ oiyua λόγον. 
GEAI. Καὶ πῶς τοῦ στοιχείου τις ἐρεῖ στοιχεῖα; καὶ 

γὰρ δή, ὦ Σώκρατες, τό τε σῖγμα τῶν ἀφώνων ἐστί, 
φόφος τις μόνον, οἷον συριττούσης τῆς γλώττης᾽ τοῦ δ᾽ αὖ 
βῆτα οὔτε φωνὴ οὔτε ψόφος, οὐδὲ τῶν πλείσεων στοι- 
χείων. ὥστε πάνυ εὖ ἔχει τὸ λέγεσθαι αὐτὰ ἄλογα, ὧν 
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ys τὰ ἐναργέστατα αὐτὰ τὰ ἑπτὰ φωνὴν μόνον ἔχει, 
λόγον δὲ οὐδ᾽ ὁντινοῦν. 

ΣΩ. Τουτὶ μὲν ἄρα, ὦ ἑταῖρε, κατωρθϑώκαμεν περὶ 

ἐπιστήμης. | 
OEAI. Φαινόμεϑα. 
Z9. Τί δὲ δή; τὸ μὴ γνωστὸν εἶναι τὸ στοιχεῖον , vs. 

ἀποδιγρεόκ δή ἀλλὰ τὴν συλλαβὴν ἀρ ὀρθῶς ἀποδεδείγμεθα; 

ΜΞ 
"c^ f$v ^^? 

OEAI.  Eíxóg ys. 
XQ. Φέρε δή, τὴν συλλαβὴν πότερον λέγομεν τὰ ἀμ- 

φότερα στοιχεῖα, καὶ ἐὰν πλείω ἢ ἢ δύο, τὰ πάντα, ἢ 
μίαν τινὰ ἰδέαν γεγονυῖαν συντεθέντων αὐτῶν; 

OEAI. Τὰ ἅπαντα ἔμοιγε δοκοῦμεν. 
ZQ. “Ὅρα δὴ ἐπὶ δυοῖν, σῖγμα καὶ ὦ. ἀμφότερά ἐστιν 

ἡ πρώτη συλλαβὴ τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος. ἄλλο τι O γιγνώσκων 

αὐτὴν τὰ ἀμφότερα γιγνώσκει; 
GEAI. Τί μήν; 
ΣΩ. Τὸ σῖγμα καὶ τὸ ὦ ἄρα γιγνώσκει. 
OEAI. Naí. 
EQ. τί δέ; ἑκάτερον ἄρ᾽ ἀγνοεῖ, καὶ οὐδέτερον εἰδὼς 

ἀμφότερα γιγνώσκει; 
OEAI ᾿Αλλὰ δεινὸν καὶ ἄλογον, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μέντοι εἴ γε ἀνάγκη ἑκάτερον γιγνώσκειν, 

εἴπερ ἀμφότερά τις γνώσεται, προγιγνώσκειν τὰ στοιχεῖα 
ἅπασα ἀνάγκη τῷ μέλλοντί ποτε γνώσεσθαι συλλαβήν, καὶ 
οὕτως ἡμῖν ὁ καλὸς λόγος ἀποδεδρακὼς οἰχήσεται. 

OEAI. Καὶ μάλα γε ἐξαίφνης. 
ΣΩ. Οὐ y&o καλῶς αὐτὸν φυλάττομεν. χρῆν γὰρ 

ἴσως τὴν συλλαβὴν τίθεσϑαι μὴ τὰ στοιχεῖα, ἀλλ᾽ ἐξ ἐκεί- 
vov ἕν τι γεγονὸς εἶδος, ἰδέαν μίαν αὐτὸ αὐτοῦ ἔχον, 
ἕτερον δὲ τῶν στοιχείων. 

OEAI. Πάνυ μὲν ovv: καὶ τάχα y ἂν μᾶλλον οὕτως 
ἢ ἐκείνως ἔχοι. 
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“ἡ. 239. Σκεπτέον, καὶ οὐ προδοτέον οὕτως ἀνάνδρως 
μέγαν τε καὶ σεμνὸν λόγον. 
ΘΕΑ͂Ι. Οὐ γὰρ οὗν. 
Z9. Ἐχέτω δὴ, ὡς νῦν φαμέν, μία | ἰδέα ἐξ ἑκάστων aon. 

τῶν συναρμοττόντων στοιχείων γιγνομένη ἡ συλλαβή, ὁμοίως 
ἔν τε γράμμασι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. 

OEAI. Πάνυ μὲν ovv. 
Z9. Οὐκοῦν μέρη αὐτῆς οὐ δεῖ εἶναι. 
GEAI. Τί δή;. 
ZQ. “Ὅτι οὗ ἂν jj μέρη, τὸ ὅλον ἀνάγκη τὰ πάντα 

μέρη εἶναι. ἢ καὶ τὸ ὅλον ἐκ τῶν μερῶν λέγεις γεγονὸς 
ἕν τι εἶδος ἕτερον τῶν πάντων μερῶν; 

ΘΕΑ͂Ι. Ἔχγαγε. 
ΣΏΩ. Τὸ δὲ δὴ πᾶν καὶ τὸ ὅλον πότερον ταὐτὸν 

καλεῖς ἢ ἕτερον ἑκάτερον; 
OEAI. Ἔχω μὲν οὐδὲν σαφές, ὅτε δὲ κελεύεις προ- 

ϑύμως ἀποκρίνασϑαι, παρακινδυνεύων λέγω ὅτι ἕτερον. 
Z9. Ἡ μὲν προθυμία, ὦ Θεαίτητε, ὀρϑή᾽ εἰ δὲ καὶ 

ἡ ἀπόπρισις, σκεπτέον. 

ΘΕΑΙ. 4εῖ γε δή. . 
ZQ. Οὐκοῦν διαφέροι ἂν τὸ ὅλον τοῦ παντός, αἷς 

ὃ νῦν λόγος; 

EAI. Ναί. 

»« ΣΏΩ. Τί δὲ δή; τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν ἔσθ᾽ ὅ τι δια- 
φέρει; οἷον ἐπειδὰν λέγωμεν ἕν, δύο, τρία, τέτταρα, ,.:.... 
πέντε, ἕξ, καὶ ἐὰν δὶς τρία ἢ τρὶς δύο ἢ τέτταρά τε καὶ 
δύο ἢ τρία καὶ δύο καὶ ἕν [ἢ πέντε καὶ Ev], πότερον ἐν 
πῶσι τούτοις τὸ αὐτὸ ἢ ἕτερον λέγομεν; 

OEAI. Ταύτόν. 
ΣΩ. '4Q ἄλλο τι 7] ξξ; 
6EAI. Οὐδέν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐφ᾽ ἑκάστης λέξεως πᾶν τὰ Ἑξ εἰρή- 
καμεν; 
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OEAL Ναί. 
Z9. Πάλιν δ᾽ οὐδὲν λέγομεν τὰ πάντα λέγοντες; 
OEAL "ἀνάγκη. 
ΣΩ. 'H ao τι ἢ τὰ EE; 
OEAL Οὐδέν. 

ΣΩ. Ταὐτὸν ἄρα ἕν γε τοῖς ὅσα ἐξ ἀριϑμοῦ ἐσεί, 
τό τε πᾶν προσαγορεύομεν καὶ τὰ ἅπαντα; 

OEAI. Φαίένεται. 

ZQ. Ὧδε δὴ περὶ αὐτῶν λέγομεν. ὃ τοῦ πλέθρου 
ἀφιϑμὸς καὶ τὸ πλέθρον ταὐτόν" 9 γάρ; 

ΘΕΑ͂Ι. Ναί. 

ZQ. Καὶ ὁ τοῦ σταδίου δὴ ὐσαύεως. 
OEAL Nai. 

Z£. Kei μὴν καὶ ὁ τοῦ σερατοπέδον γε καὶ τὸ σερα- 
τόπεδον, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ὁμοίως; ὁ γὰρ ἀριθμὸς 
πᾶς τὸ ὃν πᾶν ἔχαστον αὐτῶν ἐστίν. 

OEAL ΝΝαί. 

ZQ. Ὁ δὲ ἐκάστων ἀριϑμὸς μῶν ἄλλο τι ἢ μέρη ἐστίν; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὐδέν. 
ΣΩ. "Oca ἄρα ἔχει μέρη, ἐκ μερῶν ἂν εἴη; 
OEAL Φαίφεται. 

ΣΩ. Τὰ δέ γε πάντα μέρη τὸ πᾶν εἶναι ὁμολογεῖ- 
ται, εἴπερ καὶ ὁ πῶς ἀριϑμὸς τὸ πᾶν ἔσται. 

ΘΕΑ͂Ι. OVcrog. 

Z4. Τὸ ὅλον ἄρ᾽ οὐχ Lori ἐκ μερῶν. πᾶν γὰρ ἂν 
εἴη, τὰ πάντα ὃν μέρη. 

EAL Οὐκ ἔοικεν. 
ΣΩ. Μέρος δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτου ἄλλον ἐστὶν ὅπερ ἐσεὶν ἣ 

τοῦ ὅλου; 
OEAL Τοῦ παντός γε. 

Z9. ᾿Δνδρικῶς | ys, ὦ Θεαίτητε, μάχει. τὸ πᾶν δὲ inb. 
p1i** οὐχ ὅταν μηδὲν ἀπῇ, αὐτὸ τοῦτο τὸ πῶν ἐστίν; 

OEAIL ᾿Ανάγκη. 
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Z3. “Ὅλον δὲ οὐ ταὐτὸν τοῦτο ἔσται, οὗ ἂν μηδαμῇ 
μηδὲν ἀποστατῇ; οὗ δ᾽ ἂν ἀποστατῇ, οὔτε ὅλον οὔτε πᾶν, 
ἅμα γενόμενον ἐκ τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτό; 
ΘΕΑ͂Ι. Δοκεῖ μοι νῦν οὐδὲν διαφέρειν πᾶν τε καὶ 

ὅλον. |j 
Z9. Οὐκοῦν ἐλέγομεν ὅτι οὗ ἂν μέρη qj, τὸ ὅλον re 

καὶ πᾶν τὰ πάντα μέρη ἔσται; 
OEAI. Πάνυ γε. 

ER. Πάλιν δή, ὅπερ ἄρτι ἐπεχείρουν, οὐκ, εἴπερ ἡ 
συλλαβὴ μὴ τὰ στοιχεῖά ἐστιν, ἀνάγκη αὐτὴν μὴ αἷς μέρη 
ἔχειν ἑαυτῆς τὰ στοιχεῖα, ἢ ταὐτὸν οὖσαν αὐτοῖς ὁμοίως 
ἐκείνοις γνωστὴν εἶναι; 

6EA4L | Ovrog. 
Z9. Οὐκοῦν τοῦτο ἵνα μὴ γένηται, ἕτερον αὐτῶν 

αὐτὴν iusto; 
OEAÀI  Naí. 

Z9. Τί δ᾽; εἰ μὴ và στοιχεῖα συλλαβῆς μέρη ἐστίν, 
ἔχεις ἄλλ᾽ ἄττα εἰπεῖν, ἃ μέρη μέν ἐστι συλλαβῆς, οὐ μέν- 
τοι στοιχεῖά γ᾽ ἐκείνης ; 

^». ΘΕΑ͂Ι. Οὐδαμῶς. εἰ γάρ, ὦ Σώκρατες, μόρια ταύ- 
της συγχωροίην, γελοῖόν που τὰ στοιχεῖα ἀφέντα ἐπ᾽ ἄλλα 
ἑέναι. 

Z9. Παντάπασι δή, ὦ Θεαίτητε, κατὰ τὸν νῦν λό- 
γον μία τις ἰδέα ἀμέριστος συλλαβὴ ἂν εἴη. 

6EAI. ἜΒοικεν. 
ΣΩ. Μέωνησαι οὖν, ὦ φίλε, ὅτι ὀλίγον ἐν τῷ πρό- ,.,»5 

σϑεν ἀπεδεχόμεθα ἡγούμενοι εὖ λέγεσθαι ὅτε τῶν πρώτων 
οὐκ εἴη λόγος, ἐξ ὧν τὰ ἄλλα σύγκειται, διότε αὐτὸ καθ᾽ 
αὐτὸ ἕκαστον εἴη ἀσύνθετον, καὶ οὐδὲ τὸ εἶναι περὶ αὐτοῦ 
ὀρθῶς ἔχοι προσφέροντα εἰπεῖν, οὐδὲ τὸ τοῦτο, ὡς ἕτερα 
καὶ. ἀλλότρια λεγόμενα, καὶ αὕτη δὴ ἡ αἰτία ἄλογόν τε 
καὶ ἄγνωστον αὐτὸ ποιοῖ; 

EAL Ι'Μέμνημαι. 
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X9. 'H ov» ἄλλη τις ἢ αὕτη ἡ αἰτία τοῦ μονοειδές 
τι καὶ ἀμέριστον αὐτὸ εἶναι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ ὁρῶ 
ἄλλην. 

ΘΕ4“]. Οὐ γὰρ οὖν δὴ φαίνεται. 
ΣΩ. Οὐκοῦν tí; ταὐτὸν ἐμπέπτωκεν ἡ συλλαβὴ εἶδος 

ἐκείνῳ, εἴπερ μέρη τε μὴ ἔχει καὶ μία feri» ἰδέα; 
OEAI. Παντάπασι μὲν οὖν. 

Z9. Ei μὲν ἄρα πολλὰ στοιχεῖα ἡ συλλαβή ἐστι καὶ “τε. 
ὅλον τι, μέρη δ᾽ αὐτῆς ταῦτα, ὁμοίως αὖ τε συλλαβαὶ 
γνωσταὶ καὶ ῥηταὶ καὶ τὰ στοιχεῖα, ἐπείπερ τὰ πάντα 
μέρη τῷ ὕλῳ ταὐτὸν ἐφάνη. 

GEAL Καὶ μάϊα. 
Z9. Εἰ δέ γε ἕν τε καὶ ἀμερές, ὁμοίως μὲν συλλαβή, 

εὁσαύτως δὲ στοιχεῖον ἄλογόν τε καὶ ἄγνωστον 7) γὰρ αὐτὴ 
αἰτία ποιήσειε αὐτὰ τοιαῦτα. : 

GEAI. Ovx ἔχω ἄλλως εἰπεῖν. 

ΣΩ. Τοῦτο μὲν ἄρα μὴ ἀποδεχώμεθα, ὃς ἂν λέγῃ 
συλλαβὴν μὲν γνωστὸν καὶ δητόν, στοιχεῖον δὲ τοὐναντίον. 

OEAI. Μὴ γάρ, εἴπερ τῷ λόγῳ πειϑόμεϑα. 

pues | EQ. Τί δ᾽ αὖ; τοὐναντίον λέγοντος dg οὐ μᾶλλον 
ὧν ἀποδέξαιο ἐξ ὧν αὐτὸς σύνοισθα σαυτῷ ἐν τῇ τῶν 

γραμμάτων μαϑήσει; 
OEAI. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Ὡς οὐδὲν ἄλλο μανθάνων διετέλεσας 7] τὰ στοι- 

χεῖα ἔν τε τῇ ὄψει διαγιγνώσκειν πειρώμενος καὶ ἐν τῇ 
Joe e --qxorj αὐτὸ καϑ' αὐτὸ ἕκαστον, Üva μὴ ἡ ϑέσις σὲ τα- 

φάττοι λεγομένων τὸ καὶ γραφομένων. 
OEAL ᾿4ληϑέστατα λέγεις. 
ZQ. Ἐν δὲ κυθαριστοῦ τελέως μεμαϑηκέναι μῶν ἄλλο 

τι ἦν ἢ τὸ τῷ φθόγγῳ ἑκάστῳ δύνασθαι ἐπακολουθεῖν, 
ποίας χορδῆς εἴη" ἃ δὴ στοιχεῖα πᾶς ἂν ὁμολογήσειξ μου- 
σικῆς λέγεσθαι; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐδὲν ἄλλο. 
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(9. £9. Ὧν uiv ἄρ᾽ αὐτοὶ ἔμπειροί ἐσμεν στοιχείων καὶ 
συλλαβῶν, εἰ δεῖ ἀπὸ τούτων τεκμαίρεσθαι καὶ εἰς τὰ 
ἄλλα, πολὺ τὸ τῶν στοιχείων γένος ἐναργεστέραν τε τὴν 
ἼΘΙ ἔχειν φήσομεν καὶ κυριωτέραν τῆς συλλαβῆς πρὸς 
τὸ λαβεῖν τελέως ἕκαστον μάϑημα, καὶ ἐάν rid φῇ συλλα- 
βὴν μὲν γνωστόν, ἄγνωστον δὲ πεφυκέναι στοιχεῖον, ἑκόντα 
ἢ ἄκοντα παίξειν ἡγησόμεϑ᾽ αὐτόν. 

GEAI. Κομιδῇ μὲν οὖν. . 

ZQ. ᾿Αλλὰ δὴ τούτον μὲν ἕτι κἂν ἄλλαι φανεῖεν ἀπο- 
δείξεις, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ τὸ δὲ προκείμενον μὴ ἐπιλαϑώμεϑα 
δ αὐτὰ ἰδεῖν, O τι δή mote καὶ λέγεται τὸ μετὰ δόξης 
ἀληθοῦς λόγον προσγενόμενον τὴν τελεωτάτην ἐπιστήμην 
γεγονέναι. 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐκοῦν χρὴ ὁρᾷν. 
ΣΘΩ. Φέρε δή, τί ποτὲ βούλεται τὸν λόγον ἡμῖν ση- 

μαίνειν; τριῶν γὰρ ἕν τί μοι δοκεῖ λέγειν. 
ΘΕΑ͂Ι. Τίνων δή; : 
Z9. Τὸ μὲν πρῶτον εἴη d» τὸ τὴν αὐτοῦ διάνοιαν 

ἐμφανῆ ποιεῖν διὰ φωνῆς μετὰ ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων, 
ὥσπερ εἰς κάτοπτρον ἢ ὕδωρ τὴν δόξαν ἐκτυπούμενον εἰς 
τὴν διὰ τοῦ στόματος δοήν. ἢ οὐ δοκεῖ σοι τὸ τοιοῦτον 
λόγος εἶναι; 

OEAI. "Euows. τὸν γοῦν αὐτὸ δρῶντα λέγειν 
φαμέν. : 

ja. £9. Οὐκοῦν τοῦτό ys πᾶς ποιεῖν δυνατὸς θᾶττον 
ἢ σχολαίτερον, τὸ ἐνδείξασθαι τί δοκεῖ περὶ ἑκάστου αὐτῷ, 

6 μὴ ἐνεὸς ἢ κωφὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς" καὶ οὕτως ὅσοι τι ὀρϑὸν 
δοξάξουσι, πάντες αὐτὸ μετὰ λόγου φανοῦνται ἔχοντες, 
καὶ οὐδαμοῦ ἔτι ὀρθὴ δόξα χωρὶς ἐπιστήμης γενήσεται. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿4ληϑῆ. 
ZQ. Mi τοίνυν ῥᾳδίως καταγιγνώσκωμεν τὸ μηδὲν 

εἰρηκέναι τὸν ἀποφηνάμενον ἐπιστήμην ὃ νῦν σκοποῦμεν. 
ἴσως γὰρ ὃ λέγων οὐ τοῦτο ἔλεγεν, ἀλλὰ τὸ ἐρωτηθέντα 

, 
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τί ἕκαστον δυνατὸν εἶναι τὴν ἀπόκρισιν διὰ τῶν στοιχείων 
ἀποδοῦναι τῷ | ἐρομένῳ. 

OEAI. Οἷον τί λέγεις, ὦ Σώκρατες; 
fyvcrt Az XS. Οἷον καὶ Ἡσίοδος περὶ ἁμάξης λέγει τὸ ἑκατὸν 

δέ τε δούραϑ᾽ ὁμάξης. ἃ ἐγὼ μὲν οὐκ dv δυναίμην εἰπεῖν, 
οἶμαι δὲ οὐδὲ o: ἀλλ᾽ ἀγαπῷμεν dv ἐρωτηθέντες O τί 
ἐστιν ἅμαξα, εἰ ἔχοιμεν εἰπεῖν τροχοί, ἄξων, ὑπερτερία, 
ἄντυγες, ζυγόν. 

OEAL Πάνυ μὲν οὖν. 
Z&. Ὁ δὲέ γε ἴσως οἵοιτ᾽ ἂν ἡμᾶς, ὥσπερ d» τὸ "5: 

σὸν ὄνομα ἐρωτηϑέντας καὶ ἀποκχρινομένους κατὰ συλλα- 
βήν, γελοίους εἶναι, ὀρθῶς μὲν δοξάξοντας καὶ λέγοντας 

ἃ λέγομεν, οἱομένους δὲ γραμματικοὺς εἶναι καὶ ἔχειν τε 

καὶ λέγειν γραμματικῶς τὸν τοῦ Θεαιτήτου ὀνόματος AóÓ- 
γον. τὸ δ᾽ οὐκ εἶναι ἐπιστημόνως οὐδὲν λέγειν, πρὶν ἂν 
διὰ τῶν στοιχείων μετὰ τῆς ἀληϑοῦς δόξης ἕκαστον πε- 
φαίνῃ τις, ὅπερ καὶ ἐν τοῖς πρόσϑε που ἐῤῥήϑη. 

ΘΕΑΙ. ᾿Ἐῤῥήϑη γάρ. 
ZQ. Οὕτω τοίνυν καὶ περὶ ἁμάξης ἡμῶς μὲν ὀρϑὴν 

ἔχειν δόξαν, τὸν δὲ διὰ τῶν ἑκατὸν ἐκείνων δυνάμενον 
διελθεῖν αὐτῆς τὴν οὐσίαν, προσλαβόντα τοῦτο, λόγον τε 
προσειληφέναι τῇ ἀληϑεῖ δόξῃ καὶ ἀντὶ δοξαστικοῦ τεχνικόν 
τε καὶ ἐπιστήμονα περὶ ἁμάξης οὐσίας γεγονέναι, διὰ στοι- 
χείων τὸ ὅλον περάναντα. 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐκοῦν εὖ δοκεῖ σοι, ὦ Σώκρατες; 
Z&. Ei σοί, ὦ ἑταῖρε, δοκεῖ, καὶ ἀποδέχει τὴν διὰ 

στοιχείου διέξοδον περὶ ἑκάστου λόγον εἶναι, τὴν δὲ 
κατὰ συλλαβὰς ἢ καὶ κατὰ usifov ἔτι ἀλογίαν, τοῦτό μοι 
λέγε, ἵν᾽ αὐτὸ ἐπισκοπῶμεν. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλὰ πάνυ ἀποδέχομαι. 
ΣΩ. Πότερον ἡγούμενος ἐπιστήμονα εἶναι ὁντινοῦν 

ὁτουοῦν, ὅταν τὸ αὐτὸ ὁτὲ μὲν τοῦ αὐτοῦ δοκῇ αὐτῷ 

Pd 
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εἶναι, τοτὲ. δὲ ἑτέρον, ἢ καὶ ὅταν τοῦ αὐτοῦ τοτὲ μὲν 
ἕτερον, τοτὲ δὲ ἕτερον δοξαάζη; 

ΘΕΑΙ. Μὰ “7 οὐκ ἔγωγε. 
“4. ΣΩ. Elra ἀμνημονεῖς ἐν τῇ τῶν γραμμάτων μαϑήσει 

κατ᾽ ἀρχὰς σαυτόν te καὶ τοὺς ἄλλους δρῶντας αὐτά; 
ΘΕΑ͂Ι. Ἶάρα λέγεις τῆς αὐτῆς συλλαβῆς τοτὲ μὲν ξτε- 

' gov, τοτὲ δὲ ἕτερον ἡγουμένους γράμμα, καὶ τὸ αὐτὸ τοτὲ 
μὲν εἰς τὴν προσήκουσαν, τοτὲ δὲ εἰς ἄλλην τιθέντας 
συλλαβήν; 

ΣΩ. Ταῦτα λέγω. 

ΘΕΑ͂Ι. Mà “ἰ᾿ οὐ τοίνυν ἀμνημονῶ, οὐδέ γέ πω 
ἡγοῦμαι ἐπίστασθαι τοὺς οὕτως ἔχοντας. 

Z9. Τί οὖν; ὅταν iv τῷ τοιούτῳ καιρῷ Θεαίτητον 
γράφων τις ϑῆτα καὶ εἶ οἴηταί τε δεῖν γράφειν καὶ γράψῃ, 

καὶ «v | Θεόδωρον ἐπιχειρῶν γράφειν ταῦ καὶ εἶ οἴηταί τε 
δεῖν γράφειν καὶ γράψῃ, cQ ἐπίστασθαι φήσομεν αὐτὸν 
τὴν πρώτην τῶν ὑμετέρων ὀνομάτων συλλαβήν; 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿4λλ: ἄρτι ὡμολογήσαμεν τὸν οὕτως ἔχοντα 
μήπω εἰδέναι. 

ΣΩ. Kolós οὖν τι καὶ περὶ τὴν δευτέραν συλλαβὴν 
καὶ τρίτην καὶ τετάρτην οὕτως ἔχειν τὸν αὐτόν; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐδέν γε. 

/5. Z9. 'AQ οὖν τότε τὴν διὰ στοιχείου διέξοδον ἔχων 
γράψει Θεαίτητον μετὰ ὀρθῆς δόξης, ὅταν ἑξῆς γράφῃ; 

GEAL 4ῆλον δή. : 
Z8. Οὐκοῦν Er. ἀνεπιστήμων ὦν, ὀρθὰ δὲ δοξάξων, 

ὡς φαμέν; 
OEAL Ναί. 
ΣΏ. Aóyov γε ἔχων μετὰ ὀρθῆς δόξης. τὴν γὰρ διὰ τοῦ 

στοιχείου ὁδὸν ἔχων ἔγραφεν, ἣν δὴ λόγον ὡμολογήσαμεν. 
OEAI. 41593. 
Z9. "Ecnv ἄρα, ὦ ἑταῖρε, μετὰ λόγου ὀρϑὴ δόξα, 

ἣν οὕπω δεῖ ἐπιστήμην καλεῖν. 

hj 
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ΘΕΑ͂Ι. Κινδυνεύει. 
ΣΩ. "Ovag δή, ὡς ἔοικεν, ἐπλουτήσαμεν οἰηϑέντες 

ἔχειν τὸν ἀληθέστατον ἐπιστήμης λόγον. ἢ μήπω κατη- 

γορῶμεν; ἴσως γὰρ οὐ τοῦτό τις αὐτὸν ὁριεῖται, ἀλλὰ τὸ 
λοιπὸν εἶδος τῶν τριῶν, ὧν ἕν γέ vi ἔφαμεν λόγον ϑθήσε- 
ὅϑαι τὸν ἐπιστήμην ὁριζόμενον dope εἶναι ὀρθὴν μετὰ 

λόγου. ^ 

OEAI. Ὀρϑῶς ὑπέμνησας" ἔτι γὰρ ἕν λοιπόν. τὸ 

μὲν γὰρ ἦν διανοίας ἐν φωνῇ ὥσπερ εἴδωλον, τὸ δ᾽ ἄρτι 

λεχϑὲν διὰ στοιχείου ὁδὸς ἐπὶ τὸ Olov: τὸ δὲ δὴ τρίτον 
τί λέγεις; 

ΣΏΩ. “Ὅπερ ἂν οἱ πολλοὶ εἴποιεν, τὸ ἔχειν τι σημεῖον 

εἰπεῖν ᾧ τῶν ἁπάντων διαφέρει τὸ ἐρωτηϑέν. 
6 EAI. Οἷον τίνα τίνος ἔχεις μοι λόγον εἰπεῖν; 

Z9. Οἷον, εἰ βούλει, ἡλίου πέρι ἱκανὸν οἶμαί σοι 
εἶναι͵ ἀποδέξασθαι, ὅτι τὸ λαμπρότατόν ἐστι τῶν κατὰ 

τὸν οὐρανὸν ἐόντων περὶ γῆν. 
GEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Λαβὲ δὴ οὗ χάριν εἴρηται. ἔστι δὲ ὅπερ ἄρτι 

ἐλέγομεν, ὡς ἄρα τὴν διαφορὰν ἑκάστου ἂν λαμβάνῃς 
7 τῶν ἄλλων διαφέρει , λόγον, ὥς φασί τινες, λήψει" 

ἕως δ᾽ ἂν κοινοῦ τινὸς ἐφάπτῃ, ἐκείνων πέρι σοι ἔσται 
ὁ λόγος ὧν ἂν ἡ κοινότης ἤ. 

ΘΕΑ͂Ι. Μανθάνω' καί μοι δοκεῖ καλῶς ἔχειν λόγον 
τὸ τοιοῦτον αι 

ΣΩ. Ὃς δ᾽ ὧν μετ᾽ ὀρθῆς δόξης περὶ ὁτουοῦν τῶν 
ὄντων τὴν διαφορὰν τῶν ἄλλων προσλάβῃ, αὐτοῦ ἐπι- 
στήμων γεγονὼς ἔσται οὗ πρότερον ἣν δοξαστής. 

OEAI. Φαμέν γε μὴν ovrog. 

Z9. Νῦν δῆτα, ὦ Θεαίτητε, παντάπασιν ἔγωγε ἐπειδὴ 
ἐγγὺς ὥσπερ σκιαγραφήματος γέγονα τοῦ λεγομένον, ξυνί- 
ημι οὐδὲ σμικρόν ἕως δὲ ἀφεστήκη πόῤῥωθεν, ἐφαίνετό 

"Ti μοι λέγεσθαι. , 
e 
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ΘΕΑῚ. Ilog τί τοῦτο; 

/55. 1ΣΘ. Φράσω, ἐὰν οἷός τε γένωμαι. ὀρθὴν ἔγωγε ἔχων .-159. 
δόξαν περὶ σοῦ, ἐὰν μὲν προσλάβω τὸν σὸν λόγον, γι- 
γνώσκω δή σε, εἰ δὲ μή, δοξάξω μόνον. 

6EAI. Ναί. 

XQ. Aóyoc δέ γε ἦν ἡ τῆς σῆς διαφορότητος ἑρμηνεία. 
6 EAI. Οὕτως. 

ΣΩ. 'Hvíx οὖν ἐδόξαξον μόνον, ἄλλο τι ᾧ τῶν ἄλλων 

διαφέρεις, τούτων οὐδενὸς ἡπτόμην τῇ διανοίᾳ; 
OGEAIL Οὐκ ἔοικεν. 
ΣΩ. Τῶν κοινῶν τι ἄρα διενοούμην, ὧν οὐδὲν σὺ 

μᾶλλον ἤ τις ἄλλος ἔχει. 
GEAI. "Aydyx. 
XQ. Φέρε δὴ πρὸς Ζιός᾽ πῶς ποτὲ iv τῷ τοιούτῳ σὲ 

μᾶλλον ἐδόξαξον ἢ ἄλλον ὁντινοῦν; θὲς γάρ μὲ διανοού- 
u&vov ὡς ἔστιν οὗτος Θεαίτητος, ὃς ἂν ἢ τε ἄνθρωπος 
καὶ ἔγῃ ῥῖνα καὶ ὀφθαλμοὺς καὶ στόμα καὶ οὕτω δὴ ὃν 
ἕχαστον τῶν μελῶν. αὕτη οὖν ἡ διάνοια E69" ὅ τι μᾶλλον 
ποιήσει μὲ Θεαίτητον ἢ Θεόδωρον διανοεῖσθαι, ἢ τὸ λε- 

γόμενον, Μυσῶν τὸν ἔσχατον; 

OEAI. Τί γάρ; 

,κ X. AM ἐὰν δὴ μὴ μόνον τὸν ἔχοντα ῥῖνα καὶ ὀφ- 
ϑαλμοὺς jeune ἀλλὰ καὶ τὸν σιμόν τὸ καὶ ἐξόφϑαλ- 

μον, μή τι αὖ μᾶλλον δοξάσω ἢ ἐμαυτὸν ἢ ὅσοι 
τοιοῦτοι; 

6EAI. Οὐδέν. 
ZQ. ᾿Α4λλ' οὐ πρότερόν γε, οἶμαι, Θεαίτητος ἐν ἐμοὶ 

δοξασθήσεται, πρὶν ἂν ἡ σιμότης αὕτη τῶν ἄλλων σιμο- 
τήτων ὧν ἐγὼ ἑώρακα διάφορόν τι μνημεῖον παρ᾽ ἐμοὶ 
ἐνσημηναμένη κατάθηται, καὶ τάλλα οὕτως ἐξ ὧν εἴσει 

σὺ ἐμέ, καὶ ἐμέ, ἐὰν αὔριον ἀπαντήσω, ἀναμνήσει καὶ 
ποιήσεε ὀρθὰ δοξάξειν περὶ σοῦ. 

PLATO Il. | 1 
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ΘΕΑῚ. '4in9éccora. 

ZQ. Περὶ τὴν διαφορότητα ἄρα καὶ ἡ ὀρϑὴ δόξα 
ὧν εἴη ἑκάστου πέρι. 

OEAI. Φαίνεταί γε. 

ΣΩ. Τὸ οὖν προσλαβεῖν λόγον τῇ ὀρθῇ δόξη τί ἂν 
ἔτι εἴη; εἰ μὲν γὰρ προσδοξάσαι λέγει 9j διαφέρει τι τῶν. 
ἄλλων, πάνυ γελοία γίγνεται ἡ ἐπίταξις. 

ΘΕΑΙ. Πῶς; 

ΣΩ. Ὧν ὀρϑὴν δόξαν ἔχομεν ἡ τῶν ἄλλων διαφέρει, 
τούτων προσλαβεῖν κελεύει ἡμᾶς ὀρθὴν δόξαν 9j τῶν ἄλλων 
διαφέρει. καὶ οὕτως ἡ μὲν σκυτάλης ἢ ὑπέρου ἢ ὅτου δὴ 
λέγεται περιτροπὴ πρὸς ταύτην τὴν ἐπίταξιν οὐδὲν ἂν 
λέγοι, τυφλοῦ δὲ παρακέλευσις ὧν καλοῖτο δικαιότερον" 
τὸ γάρ, ἃ ἔχομεν, ταῦτα προσλαβεῖν κελεύειν, ἕνα μάθω- 
pev ἃ δοξάζομεν, πάνυ γενναίως ἔοικεν ἐσχκοτωμένῳ. 

OEAI. Ἐἰϊπὲ δή, τί νῦν δὴ ὡς ἐρῶν ix$90v; 
ΣΩ. Ei τὸ λόγον, ὦ παῖ, προσλαβεῖν γνῶναι κελεύει, /51 

ἀλλὰ μὴ δοξάσαι τὴν διαφορότητα, ἡδὺ χρῆμ᾽ ἂν εἴη τοῦ 
καλλίστου τῶν περὶ ἐπιστήμης λόγου. τὸ γὰρ γνῶναι ἐπι- 
στήμην που λαβεῖν ἐστίν. 1 ἦ γάρ; 

EAI. Noí. 

^us 29. Οὐκοῦν ἐρωτηϑείς, αἷς ἔοικε, τί ἐστιν ἐπιστήμη, 
ἀποκρινεῖται ὅτι δόξα ὀρθὴ μετὰ ἐπιστήμης διαφορότητος. 
λόγου γὰρ πρόσληψις τοῦτ᾽ ἂν εἴη κατ᾽ ἐκεῖνον. 

ΘΕΑ͂Ι. Ἔοικεν. 

ZQ. Καὶ παντάπασί γε εὔηϑες, ζητούντων ἡμῶν ἐπι- 
στήμην, δόξαν φάναι ὀρθὴν εἶναι μετ᾽ ἐπιστήμης sits 
διαφορότητος εἴτε ὁτουοῦν. οὔτε ἄρα αἴσϑησις, ὦ Θεαί- 
τητε, οὔτε δόξα ἀληϑὴς οὔτε μετ’ ἀληθοῦς δόξης λόγος 
προσγιγνόμενος ἐπιστήμη ἂν εἴη. 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐκ ἔοικεν. 
ΣΩ. Ἦ οὖν ἔτι κυοῦμέν τι καὶ ὠδίνομεν, ὦ φίλε, 

περὶ ἐπιστήμης, ἢ πάντα ἐκτετόκαμεν; 
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OGEAI. Kol voi μὰ Δί᾽ ἔγωγε πλείω ἢ ὅσα εἶχον ἐν 
ἐμαυτῷ διὰ σὲ εἴρηκα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ταῦτα μὲν πάντα ἡ μαιευτικὴ ἡμῖν 
τέχνη ἀνεμιαῖά φησι γεγενῆσθαι καὶ οὐκ ἄξια τροφῆς; 

OEAI. Παντάπασι μὲν οὖν. 

53. Z9. Ἐὰν τοίνυν ἄλλων μετὰ ταῦτα ἐγκύμων ἐπιχειρῇς 
γίγνεσθαι, ὦ Θεαίτητε, ἐάν τε γίγνῃ, βελτιόνων ἔσει πλή- 
enc διὰ τὴν νῦν ἐξέτασιν, ἐάν τε wsvóg ἧς, ἧττον ἔσει 
βαρὺς τοῖς συνοῦσι καὶ ἡμερώτεροβ, σωφρόνως οὐκ οἰἱό- 4 κα τε... 
μενος εἰδέναι & μὴ οἶσθα. τοσοῦτον γὰρ μόνον ἡ ἐμὴ 
τέχνη δύναται, πλέον δὲ οὐδέν, οὐδέ τι οἷδα ὧν ol ἄλλοι, 
ὅσοι μεγάλοι καὶ θαυμάσιοι ἄνδρες εἰσί τε καὶ γεγόνασι. 
τὴν δὲ μαιείαν ταύτην ἐγώ τε καὶ ἡ μήτηρ ἐκ θεοῦ ἐλά- r5. 510. 
χομεν, ἡ μὲν τῶν γυναικῶν, ἐγὼ δὲ τῶν νέων τε καὶ 
γενναίων καὶ ὅσοι καλοί. νῦν μὲν οὖν ἀπαντητέον μοι- 
εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν Μελήτου γραφήν, ἣν με 
γέγφαπται" ἕωϑεν δέ, ὦ Θεόδωρε, δεῦρο πάλιν ἀπαντῶμεν. 



TURICI, TYPIS ZÜRCHEBI ET FUBRRERI. 





PLATONIS 

OPERA OMNIA. 

RECOGNOYERUNT 

10. GEORGIUS BAITERUS 10. CASPAB ORELLIUS 

AUG. GUIL. WINCKELMANNUS. 

VOL. IV. 

. TURICI 

IMPENSIS MEYEBRI ἃ ZELLERI, 

SUCCESSORUM ZIEGLERI ET FILIORUM. 

1839. 



PLATONIS 

SOPHIS TT A 

RECOGNOVERUNT 

10. GEORGIUS BAITERUS . 10. CASPAR ORELLIUS 

AUG. GUIL. WINCKELMANNUS. 

TURICI 

IMPENSIS MEYERI & ZELLERI, 

SUCCESSORUM ZIEGLERI ET FILIORUM. 

1839. 





I. G. BAITERUS I. C. ORELLIUS 

Α. G. WINCKELMANNUS 

LECTORI. 

Ad Sophistam a nobis editum causa nulla est, cur 

longa praefatione utamur. Aliquanto correctiorem hunc 

quoque dialogum nostra cura evasisse sine arrogantia 

praedicare possumus; multa tamen etiam a nobis dubia 

relinqui debuisse candide fatemur. Itaque haud aegre 

a Sophista ad Euthydemum transimus, utpote ab 

obscuriore dialogo ad faciliorem, ab impeditiore ad 

planiorem, a corruptiore ad emendatiorem. 

Tu interim vale nobisque fave. 

Turici, pr. Kal. Ianuar. a. M.D.CCC.XXXIX. 





ZOOoIzZTH oz 

—HHH— 

PLATO IY. 



TA TOT A4IAAOT'OT IIPOZAIIA 

OEOAQPOZ, ZOKPATHZ, 

EENOZ EAEATHZ, OEAITHTOZ. 



St. p. 
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Κατὰ τὴν χθὲς ὁμολογίαν, ὦ Σώκρατες, ἥκομεν αὐτοί 47e 77 
τὸ κοσμίως καὶ τόνδε τινὰ ξένον ἄγομεν, τὸ μὲν γένος ἐξ ..4...,....»ἅ. 
Ἐλέας, ἑταῖρον δὲ τῶν ἀμφὶ Παρμενίδην καὶ Ζήνωνα, 
μάλα δὲ ἄνδρα φιλόσοφον. 

ZQ. ἶΑτ᾽ οὖν, ὦ Θεόδωρε, οὐ ξένον ἀλλά τινα θεὸν 
ἄγων κατὰ τὸν Ὁμήρου λόγον λέληθας; 0g φησιν ἄλλους α΄ e 165 y. 

ts Θεοὺς τοῖς ἀνθρώποις, ὁπόσοι μετέχουσιν αἰδοῦς δὲ- 02, 2, 
καίας, καὶ δὴ καὶ τὸν ξένιον οὐχ ἥκιστα θεὸν συνοπαδὸν 
γιγνόμενον ὕβρει τε καὶ εὐνομίας τῶν ἀνθρώπων καϑο- 
φᾷν. τάχ᾽ οὖν dv καὶ σοί τις οὗτος τῶν κρειττόνων Goyé- 71/6 4,4. 9.17. 
ποιτο, φαύλους ἡμᾶς ὄντας ἐν τοῖς λόγοις ἐποφψόμενός τε 
καὶ ἐλέγξων, ϑεὸς ὧν τις ἐλεγκτικός. 

ΘΕΟ. Ob. οὗτος ὃ τρόπος, ὦ Σώκρατες, τοῦ ξένου, 
ἀλλὰ μετριώτερος τῶν περὶ τὰς ἔριδας ἐσπουδακότων. καί 
μοι δοκεῖ θεὸς μὲν ἀνὴρ οὐδαμῶς εἶναι, θεῖος wá»: πάν- 
τὰς γὰρ ἐγὼ τοὺς φιλοσόφους τοιούτους προσαγορεύω. 

ΣΏ. Καλῶς γε, ὦ φίλε. τοῦτο μέντοι κινδυνεύει 2. 
τὸ γένος οὐ πολύ τι ῥᾷον, eX ἕπος εὐτεῖν, εἶναι διακρί- 
νεῖν ἢ τὸ τοῦ ϑεοῦ᾽ πάνυ γὰρ ἄνδρες οὗτοι παντοῖοι 
φανταζόμενοι διὰ τὴν τῶν ἄλλων ἄγνοιαν ἐπιστρωφῶσι 
πόληας, οἱ μὴ πλασεῶς ἀλλ᾽ ὄντως φιλόσοφοι, καθορῶντες 
ὑψόϑεν τὸν τῶν κάτω βίον, καὶ τοῖς μὲν. δοκοῦσιν εἶναι 
τοῦ μηδενὸς τίμιοι, τοῖς δ᾽ ἄξιοι τοῦ παντός καὶ vorb Meere dide 

" L o p. ves τ "oe 

μὲν πολιτικοὶ φαντάζονται, τοτὲ δὲ σοφισταί, τοτὲ δ᾽ ἔστιν *3bhet mh roi d, 
γον σαντῦ AS 0), vay. 

* 

τῶν Aion. 
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οἷς δόξαν παράσχοιντ᾽ ἂν ὡς παντάπασιν ἔχοντες μανικῶς. 
7-£4*.t0U μέντοι ξένου ἡμῖν ἡδέως ἂν πυνϑανοίμην, εἰ φίλον 

αὐτῷ, τί ταῦϑ᾽ οἱ περὶ τὸν ἐκεῖ τόπον | ἡγοῦντο καὶ 
ὠνόμαζον. 

p.47 ΟΘΕΟ. Τὰ ποῖα δή; 
ΣΩ. Σοφιστήν, πολιτικόν, φιλόσοφον. . 

3, ΘΕΟ. Tí δὲ μάλιστα καὶ τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῶν 

διαπορηϑεὶς ἐρέσϑαι διενοήϑης; 
XX. Ἐόδε' πότερον ἕν πάντα ταῦτα ἐνόμιζον 7] δύο, 

ἢ καϑάπερ τὰ ὀνόματα τρία, τρία καὶ γένη διαιρούμενοι 
καϑ' ἕν ὄνομα γένος ἑκάστῳ, προσῆπτον; 

GEO. ᾿Δ4λλ᾿ οὐδείς, ὡς ἐγῴμαι, φϑόνος αὐτῷ διελθεῖν 
αὐτά. Ἢ πῶς, ὦ ξένε, λέγωμεν; 

AE. Οὕτως, ὦ Θεόδωρε. φϑύόνος μὲν γὰρ οὐδεὶς 
οὐδὲ χαλεπὸν εἰπεῖν ὅτι γε τρία ἡγοῦντο" καθ᾽ ἕκαστον 

' μὴν διορίσασθαι σαφῶς, τί ποτ᾽ ἔστιν, οὐ σμικρὸν οὐδὲ 
δάδιον ἔργον. 

GEO. Καὶ μὲν δὴ κατὰ τύχην γε, ὦ Σώκρατες, 1ό- 
yov ἐπελάβου παραπλησίων ὧν καὶ πρὶν ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἐλθεῖν 

iid rad ub Fk. 5. πε αδιερωτῶντες αὐτὸν ἐτυγχάνομεν. ὃ δὲ ταῦτα, ἅπερ πρὸς 
iz tre tane νῦν, -καὶ τότε ἐσκήπτετο πρὸς ἡμᾶς" ἐπεὶ διακηκοέγαι 

γέ φησιν ἱκανῶς καὶ οὐκ ἀμνημονεῖν. 

4. ZQ. Μὴ τοίνυν, ὦ ξένε, ἡμῶν τήν γε πρώτην αξη- 

Ape d EIE πάντα σάντων χάριν ἐπαρνηϑεὶς γένῃ. τοσόνδε δ᾽ ἡμῖν φράζε" 
xi 3, prt b. πότερον εἴωϑας ἥδιον αὐτὸς ἐπὶ σαυτοῦ μακρῷ λόγῳ διεξ- 

ἱέναι λέγων τοῦτο, 0 ἂν ἐνδείξασθαί τῳ βουληθῇς, ἢ δι᾽ 

οὖν ὕω ὅτι χεεμω- ἐρωτήσεων, οἷόν ποτὲ καὶ Παρμενίδῃ χρωμένῳ καὶ διεξ- 
ve mgr ovrt λόγους παγκάλους παρεγενόμην ἐγὼ νέος dw, ἐκεί- 

vov μάλα δὴ τότε ὄντος πρεσβύτου; 

suh EE Τῷ μέν, ὦ Σώκρατες, ἀλύπως τε καὶ εὐηνίως 

προσδιαλεγομένῳ ῥᾷον οὕτω, τὸ πρὸς ἄλλον" εἰ δὲ μή, 

τὸ xaO" αὐτόν. ᾿ 

XQ. "Efe: τοίνυν τῶν παρόντων ὃν ἂν βουληϑῆς 
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ἐκλέξασθαι" πάντες γὰρ ὑπακούσονταί σοι πράως. Ovu- - 
βούλῳ μὴν ἐμοὶ γρώμενος τῶν νέων τινὰ αἱρήσει, Θεαί- 
τητον τόνδε, ἢ καὶ τῶν ἄλλων εἴ τίς σοι κατὰ νοῦν. 

ΞῈ. 'Q Σώκρατες, αἰδώς τίς μ᾽ ἔχει τὸ νῦν πρῶτον * 
συγγενόμενον ὑμῖν μὴ κατὰ σμικρὸν ἔπος πρὸς Émog m0i-n oc 
εἶσϑαι τὴν συνουσίαν, ἀλλ᾽ ἐκτείναντα ἀπομηκύνειν λόγον εἰμὲν MP iig dh 
συχνὸν κατ᾽ ἐμαυτόν, εἴτε καὶ πρὸς ἕτερον, olov ἐπίδειξιν 
ποιούμενον" τῷ γὰρ ὄντι τὸ νῦν ῥηθὲν οὐχ ὅσον ὧδε “χ'΄ 2Ζίαο). 35,» 
ἐρωτηϑὲν ἐλπέσειεν ἂν αὐτὸ εἶναί τις, ἀλλὰ τυγχάνει λόγου | 
παμμήκους ὃν. τὸ δὲ αὖ col μὴ χαρίζεσθαι καὶ τοῖσδε, 

ἄλλως τε καὶ σοῦ λέξαντος αἷς εἶπες, ἄξενόν τι καταφαί- “ιν up, IE. 

ψϑταί μοι καὶ ἄγριον. ἐπεὶ Θεαίτητόν γε τὸν | προσδιαλεγό- "᾽ Am 

μενον εἶναι δέχομαι παντάπασιν ἐξ ὧν αὐτός τε πρότερον 
διείλεγμαι καὶ σὺ τὰ νῦν μοι διακελεύει. 

ΘΕΑ͂Ι. Aen τοίνυν, ὦ ξένε, οὕτω καὶ καθάπερ εἶπε . vt 4297797); 
Σωκράτης πᾶσι- κεχαρισμένος ἔσει; pef uc 

AE. Κινδυνεύει πρὸς μὲν ταῦτα οὐδὲν ἔτι λεκτέον 
εἶναι, Θεαίτητε᾽ πρὸς δὲ σὲ ἤδη τὸ μετὰ τοῦτο, cg ἔοικε, 
γίγνοιτ᾽ dv à λόγος. dy δ᾽ ἄρα τι τῷ μήκει πονῶν ἄχϑη, 
uj ἐμὲ αἰτιᾶσθαι τούτων, ἀλλὰ τούσδε τοὺς σοὺς ἑταίρους. 

6EAI. '41X οἶμαι μὲν δὴ νῦν οὕτως οὐκ ἀπερεῖν᾽ ἂν e etm er 
δ᾽ ἄρα τι τοιοῦτον γίγνηται, καὶ τόνδε παραληψόμεϑθα 
Σωκράτη, τὸν Σωχράτους μὲν ὁμώνυμον, ἐμὸν δὲ ἡλι- 
κιώτην καὶ συγγυμναστήν, ᾧ συνδιαπονεῖν μετ᾽ ἐμοῦ τὰ “όήν »2εχε. 
πολλὰ οὐκ ἄηθες. 2mm 

EE. Ev λέγεις, καὶ ταῦτα μὲν ἰδίᾳ βουλεύσει προὶϊόν- 

τος τοῦ λόγου κοινῇ δὲ μετ᾽ ἐμοῦ σοι συσχεπτέον ἀρχο- 
μένῳ πρῶτον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, νῦν ἀπὸ τοῦ σοφιστοῦ, 
ξητοῦντι καὶ ἐμφανίξοντι λόγῳ τί ποτ᾽ ἔστι. νῦν γὰρ δὴ 
σύ ve κἀγὼ τούτου πέρε τοὔνομα μόνον ἔχομεν κοινῇ" τὸ Jag. 49 Key, γ΄ 
δὲ ἔργον, ig! d καλοῦμεν, ἑκάτερος τάχ᾽ ἂν ἰδίᾳ παρ᾿ — uice 
ἡμῖν αὐτοῖς ἔχοιμεν" δεῖ δὲ ἀεὶ παντὸς πέρι τὸ πρᾶγμα 
αὐτὸ μᾶλλον διὰ λόγων ἢ τοὔνομα μόνον συνομολογήσασϑαι 
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I χωρὶς λόγου. τὸ δὲ φῦλον, ὃ νῦν ἐπινοοῦμεν ξητεῖν, οὐ 
πάντων ῥῷστον συλλαβεῖν τί ποτ᾽ ἔστιν, ὁ σοφιστής. ὅσα 
δ᾽ αὖ τῶν μεγάλων δεῖ διαπονεῖσθαι καλῶς, περὶ τῶν τοι- 

Jamia2e οὕτων δέδοκται πᾶσι καὶ πάλαι τὸ πρότερον ἐν σμικροῖς 
καὶ ódodw αὐτὰ δεῖν μελετῶν, πρὶν ἐν αὐτοῖς τοῖς μεγέ- 
Grow. νῦν οὖν, ὦ Θεαίτητε, ἔγωγε καὶ νῷν οὕτω συμ- 

Avr.4 25. βουλεύω, χαλεπὸν καὶ δυσθήρευτον ἡγησαμένοις εἶναι τὸ 
τοῦ σοφιστοῦ γένος πρότερον ἐν ἄλλῳ édon τὴν μέθοδον 
αὐτοῦ προμελετᾷν, si μὴ σύ ποϑὲν εὐπετεστέραν ἔχεις 

εἰκεῖν ἄλλην ὁδόν. 

GEAI. ᾿Α4λλ- οὐκ ἔχω. 
EE. Βούλει δῆτα περί τινος τῶν solius μετιόντες 

πειρωθϑῶμεν παράδειγμα αὐτὸ θέσθαι τοῦ μείζονος; 
ΘΕΑ]. ΝΝαί. 

EE. Τί δῆτα προταξαίμεθ᾽ ἂν εὔγνωστον μὲν καὶ 
σμικρόν, λόγον δὲ μηδενὸς ἐλάττονα ἔχον τῶν μειζόνων ; 

em fen dens "s auelov d ἀσπαλεευτής" do οὐ πᾶσί τε γνώριμον καὶ σπουδῆς 
Ape ns herd πάνυ τι πολλῆς τινὸς ἐπάξιον; 

EL πε PORA Oros 
Aera Aes. -PMhnrrion. E. Μέθοδον μὴν αὐτὸν | ἐλσείξω καὶ λόγον ovx ἄνε- 

πιτήδειον ἡμῖν ἔχειν πρὸς ὃ βουλόμεθα. 
ΘΕΑ͂Ι. Καλῶς ἂν ἔχοι. 

pug XE. Φέρε δή, τῇδε ἀρχώμεθα αὐτοῦ. καί μοι 
ΓΙ t 2^ ̂! πότερον ὡς τεχνίτην αὐτὸν 7j τινα ἄτεχνον, ἄλλην δὲ δύ- 

ψαμιν ἔχοντα ϑήσομεν; 
ΘΕΑ͂Ι. “Ἡκιστά γε ἄτεχνον. 
EE. ᾿4λλὰ μὴν τῶν ys τεχνῶν πασῶν σχεδὸν εἴδη 

δύο. 
ΘΕΑῚ. Πῶς; 

AE. Γεωργία μὲν καὶ ὅ ὅση περὶ τὸ ϑεητὸν πᾶν σῶμα 
θεραπεία, τό τε αὖ περὶ vÓ ξύνϑετον καὶ πλαστόν, ὃ δὴ 
σκεῦος ὠνομάκαμεν, fj vs μιμητική, ξύμπαντα ταῦτα δι- 
καιότατα ἑνὶ προσαγορεύοιτ᾽ ἂν ὀνόματι. 
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ΘΕ4]. Πῶς καὶ τίνι; 

ΞΕ. Πᾶν ὅπερ ἂν μὴ πρότερόν vig ὃν ὕστερον sig " 
οὐσίαν ἄγῃ; τὸν μὲν ἄγοντα ποιεῖν, τὸ δὲ ἀγόμενον ποι- 
εἴσθαί πού φαμεν. 

OEAI. Ὀρϑῶς. 
EE. Ἢ δέ γε νῦν δὴ διήλθομεν ἅπαντα, εἶχεν εἰς 

τοῦτο τὴν αὐτῶν δύναμιν. 
GEAÀI. Elye γὰρ οὖν. 
EE. Ποιητικὴν τοίνυν αὐτὰ συγκεφαλαιωσάμενοι προσ- 

εἰπωμεν.. 
GEAI. Ἔστω. | 
HE. Τὸ δὴ μωθηματικὸν αὖ μετὰ τοῦτο εἶδορ ὅλον 9,7 7249 

καὶ τὸ τῆς γνωρίσεως τό τε χρηματιστικὸν καὶ ἀγωνισεικὸν 
καὶ ϑηρευτικόν : ἐπειδὴ δημιουργεῖ μὲν οὐδὲν τούτων, τὰ 
δὲ ὄντα καὶ γεγονότα τὰ μὲν χειροῦται λόγοις καὶ πράξεσι, 
τὰ δὲ τοῖς χειρουμένοις οὐκ ἐπιτρέπει, μάλιστ᾽ ἄν που panim tpa κε 

διὰ ταῦτα ξυνάπαντα và μέρη τέχνη τις eeu) λεχθεῖσα ck 0 0s 
ἂν διαπρέψειεν. : e Mc 

OEAIL  Naí: πρέποι γὰρ ἄν. 
EE. Κεητικῆς 07), καὶ ποιητικῆς ξυμπασῶν οὐσῶν τῶν 

τεχνῶν ἐν ποτέρᾳ τὴν ἀσπαλιευτικήν, o Θεαίτητε, τι- 
ϑώμεν; S 

OEAI. Ἔν κεητικῇ nov δῆλον. 
EE. Μεητικῆς δὲ ἀρ οὐ δύο εἴδη; τὸ μὲν ἑκόντων 

πρὸς ἑκόντας μεταβλητικὸν ὃν διά τὸ δωρεῶν καὶ μισϑώ- 
σεων καὶ ἀγοράσεων; τὸ δὲ λοιπὸν ἢ κατ᾽ ἔργα ἢ κατὰ 
λόγους χειρούμενον ξύμπαν χειρωτικὸν ἂν εἴη; 

GEAI. Φαίνεται γοῦν ἐκ τῶν εἰρημένων. 
EAE. Τί δέ; τὴν χειρωτικὴν ἀρ᾽ οὐ διχῇ τμητέον; 
ΘΕΑ͂Ι. Πῇ; 

EE. Tó μὲν ἀναφανδὸν ὅλον dy ovitixóv ϑέντες, or AA ya 
τὸ δὲ κρυφαῖον αὐτῆς πᾶν θηρευτικόν. 7Iovyy dettes. Dat iE 

OEAIL Nol. 
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(2. AE. Τὴν δέ ys μὴν ἡ δυο ἄλογον τὸ μὴ οὐ 
τέμνειν διχῇ. 

OEAI. .éys ὅπῃ. 

EE. Τὸ μὲν ἀψύχου γένους διδλομένους, τὸ δ᾽ iu- 

ψΨύχου. — 
ΘΕΑ͂Ι. Τί μήν; εἴπερ ἔστον γε ἄμφω. 
EE. Πῶς δὲ οὐκ ἔστον; καὶ δεῖ γε ἡμᾶς τὸ | μὲν τῶν 

paiicdióryov, ἀνώνυμον Ov πλὴν κατ᾽ ἕνια τῆς κολυμβητικῆς 
ἄττα μέρη καὶ τοιαῦτ᾽ ἄλλα βραχέα, χαίρειν ἐᾶσαι, τὸ δέ, 
τῶν ἐμψύχων ξώων οὖσαν ϑήραν, προσειπεῖν ξωοϑηρικήν. 

OEAI. Ἔστω. 
&E. Ζωοθηρικῆς δὲ ἀρ᾽ οὐ διπλοῦν εἶδος ὧν λέγοιτο 

ἐν δίκῃ, τὸ μὲν πεζοῦ γένους, πολλοῖς εἴδεσι καὶ ὀνόμασι 
διῃρημένον, πεξοθηρικόν, τὸ δ᾽ ἕτερον νευσεικοῦ ξώονυ 

πᾶν ἐνυγροθηρικόν; 
GEAI. Πάνν γε. 

AE. Nevotixo) μὴν τὸ μὺν πτηνὸν φῦλον ὁρῶμεν, 
τὸ δὲ ἕννδρον; 

OEAI. Πῶς δ᾽ οὔ; 
EE. Kal τοῦ πτηνοῦ μὴν γένους πᾶσα ἡμῖν ἡ θήρα 

λέγεταί πού τις ὀρνυϑευτική. 
OEAL Δέγεται γὰρ ovv. 

ΞΕ. Τοῦ δὲ ἐνύδρου σχεδὸν τὸ σύνολον ἐδλιευτική. 
6EAL  Naí. 

//, EE. Τι δέ; ταύτην αὖ τὴν θήραν cQ οὐκ ἂν κατὰ 
»(J-434o jw. μέγιστα μέρη δύο διελοίμην; 

ΘΕΑ͂Ι. Κατὰ ποῖα; : 

ὩΣ era E. Ko9' ἃ τὸ μὲν ἕρκεσιν αὐτόϑε ποιεῖται τὴν 
Jim ϑήραν, τὸ δὲ πληγῇ. 

OEAI. Ilóg λέγεις, καὶ πῇ διαιρούμενος ἑκάτερον; 
EE. Τὸ μέν, ὅτι πᾶν ὅσον dv ἕνεκα κωλύσεως sloyn 

τι περιέχον, ἕρπος εἰκὸς ὀνομάξειν. 
ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὗν. 
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AE. κύρτους δὴ καὶ δίκτυα καὶ βρόχους καὶ πόρκους Wr t 
xol τὰ τοιαῦτα μῶν ἄλλο τι πλὴν ἕρκη χρὴ προσαγορεύειν; Zi ve deriv uli 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐδέν. 

GE. Τοῦτο μὲν ἄρα ἑρκοθηροιὸν τῆς ἄγρας, τὸ μέρος 
φήσομεν, Tj τι τοιοῦτον. 

6EAI. Ναί. 

ΞΕ. Τὸ δὲ ἀγκίστροις καὶ τρεόδουσε πληγῇ γιγνόμενον Ger B, A8575y. 
ἕτερον μὲν ἐκείνου, πληκεεκὴν ὃ δέ τινα να ϑήραν ἡμᾶς προσ- 
εἰπεῖν ἑνὶ λόγῳ νῦν χρεών. ἢ τί τις ἄν, Θεαίτητε, εἴποι 2r meg p t 
κάλλιον; TAY vi duri, elo f ps 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αμελῶμεν τοῦ ὀνόματος" ἀρκεῖ γὰρ καὶ τοῦτο. 
AE. Τῆς τοίνυν πληκτικῆς τὸ μὲν νυκτερινόν, οἶμαι, 71. Φ.:. τ΄, no. 

. πρὸς πυρὸς φῶς γιγνόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν περὶ τὴν 9ή- 
qu» πυρευτιλὴν ῥηθῆναι συμβέβηκεν. 

ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ γε. 

EE. Τὸ δέ γε μεθημερινόν, ὡς ἐχόντων ἐν ἄχροις 
ἄγκιστρα καὶ τῶν τριοδόντων, σιῶν ἀγκιστρευτικόν. 

ΘΕΑ͂Ι. Δέγεται γὰρ οὖν. 
HE. Τοῦ τοίνυν ἀγκιστρευτικοῦ τῆς πληκτικῆς τὸ μὲν 

ἄνωθεν εἰς τὸ κάτω γιγνόμενον διὰ τὸ τοῖς τριόδουσιν 
οὕτω μάλιστα γρῆσϑαι τριοδοντία τις, οἶμαι, κέκληται. 

OEAI. Φασὶ γοῦν τινές. 
EE. Τὸ δέ γε λοιπόν ἐσειν ὃν ἔτι μόνον, ὡς εἰπεῖν, 

εἶδος. 

ΘΕΑ]. Τὸ ποῖον; 

. EE. Τὸ τῆς ἐναντίας ταύτῃ πληγῆς ; ἀγκίστρῳ τε 

γιγνόμενον καὶ τῶν ἰχϑύων οὐχ ἡ τις ἂν τύχῃ | τοῦ σώμα- 
τος, ὥσπερ τοῖς τριόδουσιν, ἀλλὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ j«. 144 
τὸ στόμα τοῦ ϑηρευθέντος ἑκάστοτε, καὶ κάτωθεν εἰς 
τοὐναντίον ἄνω ῥάβδοις καὶ καλάμοις ἀνασπώμενον" οὗ 
τί φήσομεν, ὦ Θεαίτητε, δεῖν τοὔνομα λέγεσθαι; 

ΘΕΑ͂Ι. Δοκῶ μέν, ὅπερ ἄρτι προὐθέμεϑα δεῖν ἐξευ- 
ρεῖν, τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν ἀποτετελέσθαι. 

. δ. γε 
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,; E. Νῦν ἄρα τῆς ἀσπαλιευτικῆς πέρι σύ τε κἀγὼ 
' συνωμολογήκαμεν οὐ μόνον τοὔνομα, ἀλλὰ καὶ τὸν λόγον 
περὶ αὐτὸ τοὔργον εἰλήφαμεν ἱκανῶς. ξυμπάσης γὰρ τέχνης 

τὸ μὲν ἥμισυ μέρος κτητιιὸν ἦν, κτητικοῦ δὲ χειρωτωιόν, 
χειρωτικοῦ δὲ θηρευτικόν, τοῦ δὲ ϑηρευτικοῦ ξωοθηρικόν, 
ξωοϑηρικοῦ δὲ ἐνυγροθηρικόν, ἐνυγροθηρικοῦ δὲ τὸ κάτω- 
Sev τμῆμα ὅλον ἁλιευτικόν, ἀλιευτικῆς δὲ πληκτικόν, πλη- 

Zee ox ju E806 δὲ ἀγκισερευτικόν᾽ τούτου δὲ τὸ περὶ τὴν κάτωθεν 

νυν. ven ipf sdnp) à: ἄνω πληγὴν ἀνασπωμένην, dx αὐτῆς τῆς πράξεως ἀφο- 
PSU, dE 7o by ιωϑὲν τοὔνομα, ἡ viv ἀσπαλιευτικὴ ζητηϑεῖσα inim 
8 E n4. 2) γέγονεν. 

OEAI. Παντάπασι μὲν οὖν τοῦτό γε ἱκανῶς δεδήλωται. 
-- KE. Φέρε δή, κατὰ τοῦτο τὸ παράδειγμα καὶ τὸν 

σοφιστὴν ἐπιχειρῶμεν εὑρεῖν, 0 τί ποτ᾽ ἔσειν; 
OEAIL Χομιδῇ μὲν οὖν. 

“. EE. Kol μὴν ἐκεῖνό γ᾽ ἦν τὸ ζήτημα πρῶτον, πότερον 
᾿ ἐδιώτην ἢ τινα τέχνην ἔχοντα ϑετέον εἶναι τὸν ἀσπαλιευτήν. 

ΘΕΑῚ]. Ναί. 

HE. Kal νῦν δὴ τοῦτον ἰδιώτην θήσομεν, ὦ Θεαί- 
τητε, ἢ παντάπασιν og ἀληθῶς σοφιστήν; 

OGEAI. Οὐδαμῶς ἰδιώτην" μανϑάνω γὰρ ὃ λέγεις, dg 
márres Y AJ. παντὸς δεῖ τοιοῦτος εἶναι τό γε ὄνομα τοῦτο ἔχων. 

Jg. ΘΕ. δυλοξι ρῶς — - EE. ᾿ἀλλάτινα τέχνην αὐτὸν τ ἡμὶν ἔχοντα, αἷς ἔοικε, θετέον. 
«,ετέον. ΞΕ. Tiva — ΘΕΑ͂Ι. Τίνα ποτ᾽ οὖν δὴ ταύτην; 

2 νγγενῆ» EE. '4Q ὦ πρὸς θεῶν ἠγνοήκαμεν τἀνδρὸς τὸν ἄν- 
δρα ὄντα ξυγγενῆ; 

GEAI. Τίνα τοῦ; 

EE. Τὸν ἀσπαλιευτὴν τοῦ σοφιστοῦ. 
ΘΕΑῚ. Ih; 

EE. Θηρευτά τινε καταφαίνεσθον ἄμφω μοι. 
ΘΕΑ͂Ι. Τίνος θήρας ἅτερος; τὸν μὲν γὰρ ἕτερον εἴπομεν. 
EE. Δίχα που νῦν διείλομεν τὴν ἄγραν πᾶσαν, νευ- 

| τὸ μὲν *"5*- μι στικοῦ μέρους, τὸ δὲ πεζοῦ τέμνοντες. 
Ϊ 

, 
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EAI. Ναί. 

EE. Kol τὸ uiv διήλθομεν, ὅσον eel τὰ νευστικὰ 

τῶν ἐνύδρων: τὸ δὲ πεζὸν εἰάσαμεν ἄσχιστον, εἰπόντερ 
ὅτι πολυειδὲς εἴη. 

| ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ γε. 

EE. Μέχρι μὲν τοίνυν m ὃ σοφιστής τὸ καὶ ὁ ̂ 5. γε 421. 
ἀσπαλιευτὴς ἅμα ἀπὸ τῆς κτητικῆς τέχνης πορεύεσθον. 

GEAI. ἘἘοίκατον γοῦν. 
AE. ἘἘκτρέπεσϑον. δέ γε ἀπὸ τῆς ξωοθηρικῆς, ὁ μὲν 

ἐπὶ θάλαττάν που καὶ ποταμοὺς καὶ λίμνας, vd» τούτοις 
ζῶα ϑηρευσόμενος. 

EAI. Τί μήν; 

HE. Ὃ δὲ γε ἐπὶ τὴν γῆν καὶ — ἑτέρους αὖ 
τινάῤ, πλούτου καὶ νεότητος οἷον λειμῶνας ἀφθόνους, τάν 

τούτοις ϑρέμματα χειρωσόμενος. 
OFAI. Πῶς λέγεις; 

ΞΕ. Τῆς πεξῆς θήρας γίγνεσθον δύο μεγίστω τινὲ μέρη. 
GEAI. [Ποῖον ἑκάτερον; 
ΞῈ. Τὸ μὲν τῶν ἡμέρων, τὸ δὲ τῶν ἀγρίων. 
OEAI. Eiv ἔστι τις θήρα τῶν ἡμέρων; 
HE. Εἴ πέρ γέ ἐστιν ἄνθρωπος ἥμερον ξῶον. ϑὲς δὲ 

. ὅπῃ χαίρεις, εἴτε μηδὲν τιθεὶς ἥμερον, εἴτε ἄλλο μὲν ἥμε- 
ρόν τι, τὸν δὲ ἄνϑρωπον ἄγριον, εἴτε ἥμερον μὲν λέγεις 
αὖ τὸν ἄνθρωπον, ἀνθρώπων δὲ μηδεμίων ἡγεῖ ϑήραν à 
τούτων ὁπότερ᾽ ὧν "iri φίλον εἰρῆσϑαί σοι, τοῦτο ἡμῖν το eode, 

διόρισον. 

GEAIL ᾿4λλ ἡμᾶς τε ἥμερον, ὦ ξένε, ἡγοῦμαι ζῶον, 

ϑήραν τε ἀνθρώπων εἶναι λέγω. 
ΞΕ. διττὴν τοίνυν καὶ τὴν ἡμεροθηρικὴν εἴπωμθν.  ,6. 

ΘΕΑ͂Ι. Κατὰ τί λέγοντες; 
ΞΕ. Τὴν μὲν λῃστικὴν καὶ ἀνδραποδισεικὴν καὶ tv- 

ραννικὴν καὶ ξύμπασαν τὴν πολεμικήν, ἕν πάντα βίαιον 
ϑήραν ὁρισάμενοι. : 
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GEAI. Καλῶς. 

EE. Τὴν δέ ys δικανικὴν καὶ δημηγορικὴν καὶ προσ- 
ομιλητικήν, ἕν αὖ τὸ ξύνολον πιϑανουργικήν τινα μέαν 
τέχνην προσειπόντες. 

GEAI. 'Og€ogs. 
EE. Τῆς δὴ πιϑανουργικῆς διττὰ ind γένη. 
GEAI. Ποῖα; 

ΞῈ. Τὸ μὲν ἕτερον ἰδίᾳ, τὸ δὲ δημοσίᾳ γιγνόμενον. 
ze he δινλοιδι sales ΘΈΑΙ. Γίγνεσθον γὰρ οὖν εἶδος ἑκάτερον. 

κάκ, ΞΕ. Οὐκοῦν αὖ τῆς ἰδιοθηρευτικῆς τὸ μὲν μισϑαρ- 
4 foy, κυ, ψητιπόν ἐστι, τὸ δὲ δωροφορικόν ; 

GEAI. Οὐ μανϑάνα. 

EE. Τῇ τῶν ἐρώντων θήρᾳ τὸν νοῦν, dg ἔοικας, 
οὕπω προσέσχες. 

GEAI. Τοῦ πέρι; 
ΞΕ. "Ori τοῖς ϑηρευϑεῖσι δῶρα προσεπιδιδόασιν. 
OEAI. ᾿Αληθέστατα λέγεις. . 

. EE. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐρωτικῆς τέχνης ἔστω εἶδος. 
OEAI. Πάνν γε. 

)γ 5. HE. Τοῦ δέ γε μισθαρνητικοῦ τὸ μὲν προσομιλοῦν 
διὰ χάριτος καὶ παντάπασι δι’ ἡδονῆς τὸ δέλεαρ πεποιη- 
μένον καὶ τὸν μισϑὸν πραττόμενον τροφὴν ἑαυτῷ μόνον 

γ41Α πκολακικήν, εἷς ἐγὦμαι, | πάντες φαῖμεν ἂν ἢ ἡδυντικήν τινὰ 
τέχνην εἶναι. 

OEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 

AE. Τὸ δὲ ἐπαγγελλόμενον μὲν ὡς ἀρετῆς ἕνεκα τὰς 
ὁμιλίας ποιούμενον, μισϑὸν δὲ νόμισμα πραττόμενον, ἄρα 

| οὐ τοῦτο τὸ γένος ἑτέρῳ προσειπεῖν ἄξιον ὀνόματι; 

΄ ΘΕΑ͂Ι. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΞΕ. Τίνι δὴ τούτῳ; πειρῶ λέγειν. 
OEAI. “λον δή" τὸν γὰρ σοφιστήν uoi δοκοῦμεν 

ἀνευρηκέναι. τοῦτ᾽ οὖν ἔγωγε εἰπὼν τὸ προσῆκον ὄνομ᾽ dy 
ἡγοῦμαι καλεῖν αὐτόν. 
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EE. Κατὰ δὴ τὸν viv, ὦ Θεαίτητε, λόγον, og ἔοι- 
κεν, ἡ τέχνης οὐιειωτικῆς, χειρωτικῆς, [κτητικῆς,] ϑηρευ- 
τικῆς, ξωοθηρίας, [πεξοϑηρίας,] γερσαίας, [ἡμεροθηρικῆς,] 

ἀνθρωποϑηρίας, ἰδιοϑηρίας, [μισϑαρνικῆς,] νομισματο- 
πωλικῆς, δοξοπαιδευτικῆς, νέων πλουσίων καὶ ἐνδόξων 

γιγνομένη θήρα προσρητέον, εἷς ὁ νῦν 1όγος ἡμῖν συμ ἀγγέμεδον. 
βαίνει, σοφιστική. 

OEAI. Παντάπασι μὲν οὖν. y ne 
EE. "Eri; δὲ καὶ τῇδε ἴδωμεν" οὐ γάρ τι φαύλης μέ-ων γάρ τοι. rope, 

τοχόν ἐστι τέχνης τὸ νῦν ζητούμενον, ἀλλ᾽ εὖ μάλα ποικί- 
λης. καὶ γὰρ οὖν ἐν τοῖς πρόσϑεν εἰρημένοις φάντασμα 
παρέχεται, μὴ τοῦτο ὃ νῦν αὐτὸ ἡμεῖς φαμέν, ἀλλ᾽ ἕτερον 
εἶναί τι γένος. 

OEAL IH δή; 
AE. Τὸ τῆς. κτητικῆς τέχνης διπλοῦν zv εἶδός που, 

τὸ μὲν θηρευξωιὸν μέρος ἔχον, τὸ δὲ ἀλλακτικόν. 
GEAI. Ἦν γὰρ οὗν. 
EE. Τῆς τοίνυν ἀλλακτικῆς δύο εἴδη λέγωμεν, τὸ μὲν 

δωρητικόν, τὸ δὲ ἕτερον ἀγοραστικόν ; 
6EAI. Ἑώῃήσϑα. 
EE. Καὶ μὴν αὖ φήσομεν ἀγορασεικὴν διχῇ τέμνεσθαι. 
OEAI. Ilj; 
&E. Τὴν μὲν τῶν αὐτουργῶν αὐτοπωλικὴν διαιρού ger νῶι ptt 

μέγοι, τὴν δὲ τὰ ἀλλότρια ἔργα μεταβαλλομένην μετα. rre 

βλητικήν. 
ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ γε. 

EE. Τί δέ; τῆς μεταβλητικῆς οὐχ ἢ μὲν κατὰ πόλιν “φ. er Bo 
ἀλλαγή, σχεδὸν αὐτῆς ἥμισυ μέρος ὄν, καπηλικὴ προσα- 
γορεύεται; 

EAI. Ναί. 
AE. Τὸ δὲ γε ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην πόλιν διαλατεό. 

μενον ὠνῇ καὶ πράσει ἐμπορική; 
OEAI. TL οὔ; 
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AE. Τῆς δ᾽ ἐμπορικῆς ἀρ᾽ οὐκ ἠσθήμεϑα ὅτι τὸ μέν, 
ὅσοις τὸ σῶμα τρέφεται καὶ χρῆται, τὸ δέ, ὅσσιρ ἡ ψυχή, 
πωλοῦν διὰ νομίσματος ἀλλάτετεται; 

GEAI. Πῶς τοῦτο λέγεις; 
EE. Τὸ περὶ τὴν ψυχὴν ἴσως ἀγνοοῦμεν, ἐπεὶ τό γε 

ἕεερόν που ξυνίεμεν. 
ΘΕΑ͂Ι. Ναί. 

EE. [Μουσικῆν | te τοίνυν ξυνάπασαν λέγωμεν, ἐκ πό- 
λοῶρ ἑκάστοτε εἰς πόλιν ἔνϑεν μὲν ὠνηθεῖσαν, ἑτέρωσε δὲ 
ἀγομόνην καὶ πιπρασκομένην, καὶ γραφικὴν καὶ θαυματο- 
ποιμκὴν καὶ πολλὰ ἕτερα τῆς ψυχῆς, τὰ μὲν παραμυθίας, 

τὰ δὲ καὶ σπουδῆς χάριν ἀχϑέντα καὶ πωλούμενα, τὸν 
ἄγοντα καὶ πωλοῦντα μηδὲν ἧττον τῆς τῶν σιτίων καὶ 
ποτῶν πράσεως ἔμπορον ὀρθῶς ἂν λεγόμενον παρασχεῖν. 

χ ΘΕΑ͂Ι. ᾿Α4ληϑέστατα λέγεις. 
et EE. Οὐκοῦν καὶ τὸν μαθήματα ξυνωνούμενον πόλιν 

τε 

,ρ1:5 

dio. 2798 cdi ἐκ πόλεως νομίσματος ἀμείβοντα ταὐτὸν προσερεῖς 

"^ ὄνομα; 
GEAI. Σφόδρα γε. 
EE. Τῆς δὴ ψυχεμπορι "κῆρ ταύτης ἀρ᾽ οὐ τὸ μὲν ἐπι- 

δεικειπὴ δικαιότατα λέγοιτ' ἄν, τὸ δὲ γελοῖον μὲν οὐχ 
ἧττον τοῦ πρόσϑεν, ὅμως δὲ μαθημάτων οὖσαν πρᾶσιν 
αὐτὴν ἀδελφῷ τινὶ τῆς πράξεωρ ὀνόματι προσειπεῖν ἀνάγκη; 

OEAI. Πάνυ μὲν oov. 
ΞΕ. Ταύτης τοίνυν τῆς μαϑηματοπωλικῆς τὸ μὲν 

μα e ρπσκαπερὶ τ τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν μαϑήματα ἑτέρῳ, τὸ δὲ περὲ 
ΠΡ τὸ τῆς ἀρετῆς ἄλλῳ προσρητέον. 

OEAI. Πῶς γὰρ o; 

dor apt 53. ἈΦ νυ ΣῈ. Τεχνοπωλικὸν μὴν τό γε iol τάλλα ἂν douórroi 
id τὸ δὲ περὶ ταῦτα σὺ προϑυμήϑητι λέγειν ὅ ὄνομα. 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ τί τις dv ἄλλο ὄνομα εἰπὼν οὐκ ἂν πλημ- 

μελοίη πλὴν τὸ νῦν ζητούμενον αὐτὸ εἶναι τὸ σοφιστικὸν 

γένος: 
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AE. Οὐδὲν ἄλλο. ἴθι νῦν συναγάγωμεν αὐτό, λέγον- 
τες αἷς τὸ κτητικῆς, μεταβλητικῆς, ἀγοραστικῆς, ἐμπο- 
ρικῆς, ψυχεμπορικῆς περὶ λόγους xol μαϑήματα ἀρετῆς. 
πωλητικὸν δεύτερον ἀνεφάνη σοφιστική. ; 

GEAI. Mie γε. es 
EHE. Τρίτον δέ γ᾽ οἶμαί σε, κἂν εἴ τις αὐτοῦ καϑι- 17. 

δρυμένος ἐν πόλει, τὰ μὲν ὠνούμενος , τὰ δὲ xol τεκται- 
νόμενος αὐτὸς μαϑήματα περὶ τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ πωλῶν, 
ἐκ τούτου τὸ [jv προὐτάξατο, καλεῖν οὐδὲν ἄλλο πλὴν E vaa iri dideitd 
ὕπερ' νῦν δή. 42. PALA ay. 

OEAIL ΤΙ δ᾽ οὐ μέλλω; 
KE. Kol τὸ κτητικῆς ἄρα μεταβλητικόν, ἀγοραστι- 

κόν, καπηλικὸν εἴτε αὐτοπωλικόν, ἀμφοτέρως, ὅ τί περ 
ὧν ἢ περὶ τὰ τοιαῦτα μαϑηματοπωλικὸν γένος, ἀεὶ σὺ 
προσερεῖς, ὡς: φαίνει, σοφιστικόν. 

OEAIL "Avdyxm: τῷ γὰρ λόγῳ δεῖ συνακολουθεῖν. 
EE. "Ἔτι δὴ σκοπῶμεν, εἴ τινε τοιῷδε προσέοικεν 

ἄρα τὸ viv μεταδιωκόμενον yévog. ᾿ 
| GEAI. Ποίῳ δῆ; 
AE. Τῆς κτητικῆς ἀγωνιστική τι μέρος ἡμῖν ἦν. ,»"- 115 

ΘΈΑΙ. Ἦν γὰρ ot». 

ΞΕ. - Οὐκ ἀπὸ τρόπου τοίνυν ἐστὶ διαιρεῖν αὐτὴν δίχα. 
ΘΕΜΙ. Καϑ᾽ ὁποῖα λέγε. 

" EE. Τὸ μὲν ὡμιλλητικὸν αὐτῆς τιθέντας, τὸ δὲ μα- 

χητικόν. 
— OEAI. Ἔστιν. 

AE. Τῆς τοίνυν μαχητικῆς τῷ μὲν σώματι πρὸς σώ- 224. 

ματα γιγνομένῳ σχεδὸν εἰκὸς καὶ πρέπον ὄνομα λέγειν τι 
τοιοῦτον τυϑεμένους olov βιαστικόν. 

GEAI. Ναί. 

EE. Τῷ δὲ λόγοις πρὸς λόγους τί τις, ὦ Θεαίτητε, 

. ἄλλο εἴπῃ πλὴν ἀμφισβητητικόν. 
OEAI. Οὐδέν. 



^. 
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AE. Τὸ δέ ye περὶ τὰς ἀμφισβητήσεις θετέον διττόν. 
OEAI. Πῇ; - 
AE. Ko ὅσον μὲν γὰρ γίγνεται μήκεσί τε πρὸς ἐναντία 

μήκη λόγων καὶ περὶ τὰ δίκαια καὶ ἄδικα δημοσίᾳ, δικανικόν. 
ΘΕ4]. Ναί. 

EE. Τὸ δ᾽ ἐν ἰδίοις αὖ καὶ κατακεκερματισμένον ἐρω- 
τήσεσε πρὸς ἀποκρίσεις μῶν εἰθίσμεθα καλεῖν ἄλλο πλὴν 

ἀνειλογικόν ; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὐδέν. 

ΞῈ. Τοῦ δὲ ἀντιλογικοῦ τὸ μὲν ὅσον περὶ τὰ ξυμβό- 
λαια ἀμφισβητεῖται μέν, εἰκῇ δὲ καὶ ἀτέχνως περὶ αὐτὸ 
πράττεται, ταῦτα θετέον μὲν εἶδος, ἐπείπερ αὐτὸ διέγνω- 
xev αἷς ἕτερον ὃν ὁ λόγος, ἀτὰρ ἐπωνυμίας οὔϑ᾽ ὑπὸ τῶν 
ἔμπροσθεν ἔτυχεν οὔτε νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν τυχεῖν ἄξιον. 

OEAI. ᾿4ληϑθῆ᾽ κατὰ σμικρὰ γὰρ λίαν καὶ παντοδαπὰ 
διήρηται. 

AE. Τὸ δέ γε ἔντεχνον, καὶ περὶ δικαίων αὐτῶν καὶ 
(m wnteesfs ἀδίκων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὕλως ἀμφισβητοῦν, ἀρ᾽ οὐκ 

ἐριστικὸν αὖ λέγειν εἰθίσμεθα; 
OEAI Πῶς γὰρ οὔ; 

as, ΞΕ. Τοῦ μὴν ἐριστικοῦ τὸ μὲν χρηματοφϑορικόν, τὸ 
δὲ χρηματιστικὸν ὃν τυγχάνει. 

ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασί γε. 

EE. Τὴν ἐπωνυμίαν τοίνυν, ἣν ἑκάτερον δεῖ καλεῖν 
αὐτῶν, πειραϑώμεν εἰπεῖν. 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐκοῦν χρή. 
Jat qt. Pudor. ILE. Δοκῶ μὴν τό γε δι’ ἡδονὴν τῆς περὶ ταῦτα δια- 

[o A eris "iB ἀμελὲς τῶν οἰκείων γιγνόμενον, περὶ δὲ τὴν λέξιν 
οι λλευνοῶν δασὺ τοῖς πολλοῖς τῶν ἀκουόντων οὐ μεϑ᾽ ἡδονῆς ἀκουόμενον 
"e καλεῖσθαι κατὰ γνώ ἣν ἐμὴν οὐχ ἕτερον ἀδολεσχικοῦ. 

GEAI. “Δέγεται γὰρ οὖν οὕτω πως. 
ΞῈ. Τούτου τοίνυν τοὐναντίον," ἀπὸ τῶν ἰδιωτικῶν 

ἐρίδων χρηματιξόμενον, ἐν τῷ μέρει σὺ πειρῶ νῦν εἰπεῖν. 



??6. ΠΛΑΤΏΝΟΣ ΣΟΦΙΣΤΗΣ. t7 

OEAI. Kal τί τις ἂν αὖ εἰπὼν ἕτερον οὐκ ἐξαμάρτοι ᾿ 

πλήν γε τὸν ϑαυμαστὸν πάλιν ἐκεῖνον ἥκειν αὖ νῦν τέταρ- 
τον τὸν μεταδιωκόμενον ὑφ᾽ ἡμῶν σοφιστήν; PE 

AE. Οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ τὸ | χρηματιστικὸν γένος, οἷς ἔοικεν, 

ἐρισεικῆς ὃν τέχνης, τῆς ἀντιλογικῆς, τῆς ἀμφισβητητικῆς, 
τῆς μαχητικῆς, τῆς ἀγωνιστικῆς, τῆς κτητικῆς ἔστιν, ὡς 
ὁ λόγος αὖ μεμήνυκε νῦν, ὁ σοφιστής. 

OEAI. Κομιδῇ. μὲν οὖν. 

GE. Ὁρᾷς οὖν dg ἀληϑῆ λέγεται τὸ ποικίλον εἶναι 45." 
τοῦτο τὸ ϑηρίον, καὶ τὸ λεγόμενον οὐ τῇ ἑτέρᾳ ληπτέον; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐκοῦν ἀμφοῖν γρή. 
AE. Χρὴ γὰρ οὖν, καὶ κατὰ δύναμίν γε οὕτω ποιη- 

τέον, τοιόνδε τι μετωθέοντας ἴχνος αὐτοῦ. καί μοι λέγε" 
τῶν οὐκεεικῶν ὀνομάτων καλοῦμεν ἄττα που; 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ πολλά " ἀτὰρ ποῖα δὴ τῶν πολλῶν πυνϑθάνει; 

ΞΕ. Τὰ τοιάδε, οἷον διηϑεῖν vs λέγομεν καὶ OurrGv^- t cde 

t 9 

drin 
καὶ βράττειν καὶ διακρίνειν. dro e ee AE ὍΡΟΙ rd AE ES 

GEAL Τί μήν; 

EHE. Kal πρός γε τούτοις Pri ξαίνειν, κατάγειν, ri dose) iine 
κερκίξειν, καὶ μυρία ἐν ταῖς τέχναις ἄλλα τοιαῦτα ἐνόντα 
ἐπιστάμεθα. ἦ yg; 

ΘΕΑ͂Ι. Τὸ ποῖον αὐτῶν πέρι βουληϑεὶς δηλῶσαι, 
παραδείγματα προϑεὶς ταῦτα κατὰ πάντων ἤρου; 

AE. διαιρετικά που τὰ λεχϑέντα εἴρηται ξύμπαντα. 
ΘΕΑ͂Ι. Ναί. 

AE. Κατὰ τὸν ἐμὸν τοίνυν λόγον ὡς περὶ ταῦτ e μίαν 3g 3 Angl 4o. 
οὖσαν iv ἅπασι τέχνην, ἑνὸς ὀνόματος ἀξιώσομεν αὐτήν. 

ΘΕΑ͂Ι. Τίνα προσειπόντες; 
EE. “ιακριτικήν. yk ton 

OEAI. Ἔστω. : 

EE. Σκόπει δὴ iaa αὖ δύο ἄν πῃ δυνώμεθα κα- Ax 
τιδεῖν εἴδη. 

GEAI. ἸΤαχεῖαν ὡς ἐμοὶ σκέψιν ἐπιτάττεις. 

PLATO IY. 2 

* 



EN 
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AE. Kol μὴν ἕν ys ταῖς εἰρημέναις διακρίσεσι τὸ μὲν 
P heedon. (A ἐγγχεῖρον ἀπὸ βελτίονος ἀποχωρίξειν ἦν, τὸ δ᾽ ὅμοιον ἀφ᾽ 
X, ὅς 5.2 

ὁμοίου. 

ΘΕΑ͂Ι. Σχεδὸν οὕτω νῦν λεχϑὲν φαίνεται. 
ΞΕ. Τῆς μὲν τοίνυν ὄνομα οὐκ ἔχω λεγόμενον τῆς 

δὲ καταλειπούσης μὲν τὸ βέλτιον διακρίσεως, τὸ δὲ χεῖρον 
ἀποβαλλούσης ἔχω. 

OEAI. Μέγε τί. 

AE. Πᾶσα ἡ τοιαύτη διάκρισις, ὡς ἐγὼ ξυννοῶ, M- 
yseot παρὰ πάντων καϑαρμός τις. 

GEAI. Μέγεται γὰρ οὗν. 

ΞΕ. Οὐκοῦν τό ye καϑαρτικὸν εἶδος αὖ διπλοῦν ὃν 
«΄ς ὧν ἴδοι; 

Huet. f 90. GEAI. Ναί, κατὰ σχολήν γε ἴσως" οὐ μὴν ἔγωγε 
καθορῶ νῦν. É 

i4 — 7E. Kol μὴν τὰ περὶ τὰ σώματα πολλὰ εἴδη καθάρ- 
σεων ἑνὶ περιλαβεῖν ὀνόματι προσήκει. 

OEAI. Ποῖα καὶ τίνι; 

ΞΕ. Τά τε τῶν ξώων, ὅσα ἐντὸς σωμάτων ὑπὸ γυ- 
piu μναστικῆς ἰατρικῆς τε ὀρθῶς διακρινόμενα Ι᾿ καθαίρεται καὶ 

κ΄. ἃ Ξ uet περὶ τἀκτός, εἰπεῖν μὲν φαῦλα, ὅσα βαλανευτικὴ παρέ- 
getan: καὶ τῶν ἀψύχων σωμάτων, ὧν γναφευτικὴ καὶ 

ξύμπασα κοσμητικὴ τὴν ἐπιμέλειαν παρεχομένη κατὰ σμι- 
ve ἍΝ LE Ὁ πολλὰ καὶ γελοῖα δοκοῦντα ὀνόματα ἔσχεν. 

ΘΕΑ͂Ι. Mcàa γε. 

Aro 4662. IE. Παντάπασι μὲν οὖν, ὦ Θεαίτητε. ἀλλὰ γὰρ τῇ 
τῶν λόγων μεθόδῳ σπογγιστικῆς ἢ φαρμακοποσίας οὐδὲν 
ἧττον οὐδέ τι μᾶλλον τυγχάνει μέλον, εἰ τὸ μὲν σμικρά, 
τὸ δὲ μεγάλα ἡμᾶς ὠφελεῖ καθαῖρον. τοῦ κτήσασϑαι γαρ 
ἕνεκα νοῦν πασῶν τεχνῶν τὸ ξυγγενὲς καὶ τὸ μὴ ξυγγενὲς 
κατανοεῖν πειρωμένη τιμᾷ πρὸς τοῦτο ἐξ ἴσου πάσας, καὶ 

; ϑάτερα τῶν ἑτέρων κατὰ τὴν ὁμοιότητα οὐδὲν ἡγεῖται γε- 

ΞΖ: Δλοιότερα, σεμνότερον δέ τι τὸν διὰ στρατὴγικῆς ἢ φϑει- 

did 
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ρισεικῆς δηλοῦντα ϑηρευτικὴν οὐδὲν νενόμικεν, ἀλλ᾽ ὡς | J 
τὸ πολὺ γαυνότερον. xol δὴ xol νῦν, ὕπερ ἤρου, tízQOOG- 27. 
ἐροῦμεν ὄνομα ξυμπάσας δυνάμεις, ὅσαι σῶμα εἴτε ἔμψυ- 
χον εἴτε ἄψυχον εἰλήχασι καθαίρειν, οὐδὲν αὐτῇ διοίσεε, 
ποῖόν τι λεχθὲν εὐπρεπέστατον εἶναι δόξει᾽ μόνον ἐχέτω 4 
χωρὶς τῶν τῆς ψυχῆς καϑάρσεων πάντα ξυνδῇσαν ὅσα 
ἄλλο τι καθαίφει. τὸν γὰρ περὶ τὴν διάνοιαν καθαρμὸν 
ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐπικεχείρηκεν ἀφορίσασϑαι τὰ νῦν, εἴ γε 
ὅπερ βούλεται μανθάνομεν. 

GEAI. ᾿Αλλὰ μεμάϑηκα, καὶ συγχωρῶ δύο μὲν εἴδη 
καθάρσεως, ἕν δὲ τὸ περὶ τὴν ψυχὴν εἶδος εἶναι, τοῦ 
περὶ τὸ σῶμα χωρὶς Ov. 

HE. Πάντων κάλλιστα. καί μοι τὸ μετὰ τοῦτο ἐπά- 
xovs πειρώμενος αὖ τὸ λεχϑὲν διχῇ τέμνειν. 

GEAI Καθ᾿ ὁποῖ᾽ ἂν ὑφηγῇ, πειράσομαί σοι συν- 
τέμνειν. 

&E. Πονηρίαν ἕτερον ἀρετῆς ἐν ψυχῇ λέγομέν τι; 
OEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 25. 
EE. Kol μὴν καϑαρμὸς ἦν τὸ λείπειν μὲν θάτερον, - 

ἐκβάλλειν δὲ ὅσον dv ἢ πού τι φλαῦρον. 
ΘΕΑΙ. Ἦν γὰρ οὖν. 
AE. Καὶ ψυχῆς ἄρα, καϑ᾽ ὅσον Qv εὐρίσκωμεν κακίας 

ἀφαίρφεσίν τινα, καθαρμὸν αὐτὸν λέγοντες ἐν μέλει φϑεγ- 
ξόμεϑα. ' 

O6EAI. Καὶ μάλα γε. 
ΞΕ. δύο μὲν εἴδη κακίας περὶ ψυχὴν ῥητέον. 
GEAI. Ποῖα; 

LEE. Τὸ μὲν οἷον νόσον ἐν σώματι, τὸ δ᾽ οἷον αἶσχος 12x. 
ἐγγιγνόμενον. 

6EAI. Οὐκ ἔμαϑον. 
ΞΕ. Νόσον ἴσως καὶ στάσιν οὐ ταὐτὸν νενόμικας. 
OEAI. Οὐδ᾽ «v πρὸς τοῦτο ἔχω τί χρή μὲ ἀπο- 

κρίνασθαι. 
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|; NE. Πότερον ἄλλο τι στάσιν ἡγούμενός ἢ τὴν τοῦ 
| φύσει ξυγγενοῦς Ex τινος διαφϑορᾶς διαφοράν; 

6EAI. Οὐδέν. 
ΞῈ. "0X αἶσχος ἄλλο τι πλὴν τὸ τῆς ἀμετρίας παν- 

Noc “μνφξαχοῦ δυσειδὲς 0» γένος; 
ΘΕΔῚΙ. Οὐδαμῶς ἄλλο. - 

ag. E. Τί δέ; i» φυχῆ δόξας ἐπιθυμίαις καὶ θυμὸν 
ἡδοναῖς καὶ λόγον λύπαις καὶ πάντα ἀλλήλοις ταῦτα τῶν 
φλαύρως ἐχόντων οὐκ ἠσϑήμεθα διαφερόμενα; 

ΘΕΑΙ. Kal σφόδρα γε. 

fo. 614 EHE. BSeyyer] ys μὴν ἐξ ἀνάγκης ξύμπαντα γέγονεν. 
OEAI. Πῶς γὰρ 09; 

HE. Στάσιν ἄρα καὶ νόσον τῆς ψυχῆς πονηρίαν λέ- 

γοντες ὀρθῶς ἐροῦμεν. 
OEAI. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. 
EE. Tí δ᾽; ὅσα κινήσεως μετασχόντα καὶ σκοπόν tiva 

ϑέμενα, [πειρώμενα] τούτου τυγχάνειν, xo9' ἑκάστην ὁρμὴν 
παράφορα αὐτοῦ γίγνεται καὶ ἀκοτυγχάνει, πότερον αὐτὰ 

φήσομεν ὑπὸ συμμετρίας fio πρὸς ἄλληλα ἢ τοὐναντίον 
ju. 145.e. ὕὑὉπὸ ἀμετρίας αὐτὰ πάσχειν; 

GEAI. “λον ὡς ὑπὸ ἀμετρίας. 

AE. Ak μὴν ψυχήν γε ἴσμεν ἄχουσαν πᾶσαν πᾶν 
| ἀγνοοῦσαν. 

ΘΕΑ͂Ι. Σφόδρα γε. 
ΞΕ. Τό ys μὴν ἀγνοεῖν ἔστιν ἐπ᾽ ἀλήθειαν ὁρμωμέ- 

vng ψυχῆς, παραφόρου ξυνέσεως γιγνομένης, οὐδὲν ἄλλο 

πλὴν παραφροσύνη. 
OEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΞΕ. Ψυχὴν ἄρα ἀνόητον αἰσχρὰν καὶ ἄμετρον Oeréoy. 
OEAI. Ἔοικεν. 

3e. ΞΕ. Ἔστι δὴ δύο ταῦτα, ὡς φαίνεται, κακῶν ἐν 

αὐτῇ γένη, τὸ μὲν πονηρία καλούμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν, 
» ψόσος αὐτῆς σαφέστατα ὄν. 
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EAI. Naí. 

EE. Τὺ δὲ ys ἄγνοιαν uiv καλοῦσι, κακίαν δὲ αὐτὸ 
ἐν ψυχῇ μόνον γιγνόμενον οὐκ ἐθέλουσιν ὁμολογεῖν. 

OEAI. Κομιδῇ συγχωρητέον, ὃ νῦν δὴ λέξαντος ἠμ- 
φεγνόησά σου, τὸ δύο εἶναι γένη κακίας ἐν ψυχῇ, καὶ 

δειλίαν μὲν καὶ ἀκολασίαν καὶ ἀδικίαν ξύμπαντα ἡγητέον 
νόσον ἐν ἡμῖν, τὸ δὲ τῆς πολλῆς καὶ παντοδαπῆς ἀγνοίας 
πάϑος cloyog ϑετέον. 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἐν σώματί γε περὶ δύο παϑήματε τούτω 
δύο τέχνα τινὲ ἐγενέσθην; 

OGEAI Τίνε τούτω; 

AGE. Περὶ μὲν αἶσχος γυμναστική, περὶ δὲ νόσον ,» 119 
ἐκτρική. 

OEAI. Φαίνεσϑον. 

ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ περὶ μὲν ὕβριν καὶ ἀδικίαν καὶ δει- 
λίαν ἡ κολαστικὴ πέφυκε τεχνῶν μάλιστα δὴ πασῶν προσ- 
ἥκουσα δίκη; 

OEAL Τὸ γοῦν coa. ὡς εἰπεῖν κατὰ τὴν dvOQo- 2 - γα M67 fa 
ziynv δόξαν. ἜΣ 

AE. Τί δέ; περὶ ξύμπασαν ἄγνοιαν μῶν ἄλλην τινὰ 

ἢ διδασκαλικὴν ὀρϑότερον εἴποι τις ἄν; 
GEAI. Οὐδεμίαν. 

AE. Φέρε δή" διδασκαλικῆς δὲ ἄρα ἕν μόνον γένος “7 γώ]. 4e. 
φατέον εἶναι ἢ πλείω, δύο δέ τινε αὐτῆς εἶναι μεγίστω, 
σκόπει. 

OEAI. 2xoxo. . 

AE. Καί μοι δοκοῦμεν τῇδε ἄν πῃ τάχιστα εὑρεῖν. 
GEAL Πῇ; 
HE. Τὴν ἄγνοιαν ἰδόντες εἴ πῃ κατὰ μέσον αὐτῆς 

τομὴν ἔχει τινά. διπλῆ γὰρ αὕτη γιγνομένη δῆλον ὅτι καὶ] 

τὴν διδασκαλικὴν δύο ἀναγκάξει μόρια ἔχειν, ἕν ἐφ᾽ ἑνὶ] “ A2 fray. d 9d. 
γένει τῶν αὐτῆς ἑκατέρῳ. 

GEAL Τί οὖν; καταφανές πῇ σοι τὸ νῦν ξητούμενον; 
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EE. ᾿Δγνοίας δ᾽ οὖν μέγα τί poi δοκῶ καὶ χαλεπὸν 
ἀφωρισμένον ὁρᾷν εἶδος, πᾶσι τοῖς ἄλλοις αὐτῆς ἀντί- 
σταϑμον μέρεσιν. 

OEAI. Ποῖον δή; 
EHE. Τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι" δι οὗ κιν- 

δυνεύει πάντα ὅσα διανοίᾳ σφαλλόμεθα γίγνεσθαι πᾶσιν. 
ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αληϑῆ. 
KE. Kol δὴ καὶ τούτῳ γε οἶμαι μόνῳ τῆς ἀγνοίας 

ἀμαϑία τοὔνομα προσρηϑῆναι. 
OEAI. Πάνυ γε. . 

32. AE. Τί δὲ δὴ τῷ τῆς διδασκαλικῆς ἄρα μέρει τῷ 
τοῦτο ἀπαλλάττοντι λεκτέον; 

OGEAIL' Οἷμαι μὲν οὖν, ὦ ξένε, τὸ μὲν ἄλλο Oque 
ουργικὰς διδασκαλίας, τοῦτο δὲ ἐνθάδε γε παιδείαν δι᾽ 
ἡμῶν κεκλῆσθαι. 

EE. Καὶ γὰρ σχεδόν, ὦ Θεαίτητε, ἐν πᾶσιν "Ἕλλησιν. 
ἀλλὰ γὰρ ἡμῖν Pvt καὶ τοῦτο σκεπτέον, εἰ ἄτομον ἤδη 
ἐσεὶ πᾶν 7| τινα ἔχον διαίρεσιν ἀξίαν ἐπωνυμίας. 

OEAI. Οὐκοῦν γρὴ σκοπεῖν. 
ΞΕ. “Δοκεῖ τοίνυν μοι καὶ τοῦτο ἕτι πῇ σχίξεσθϑαι. 
ΘΕΔΑΙ. Κατὰ τί; 

ΞΕ. Τῆς ἐν τοῖς λόγοις διδασχαλεκῆς ἡ μὲν τραχυ- 
τέρα τις ἔοικεν ὁδὸς εἶναι, τὸ δ᾽ ἕτερον αὐτῆς μόριον 
λειότερον. 

OEAI. Τὸ ποῖον δὴ τούτων ἑκάτερον λέγωμεν; 
HE. Τὸ μὲν ἀρχαιοπρεπές τι πάτριον, ᾧ πρὸς τοὺς 

υἱεῖς μάλιστ᾽ ἐχρῶντό τε καὶ ἔτι πολλοὶ χρῶνται τὰ νῦν, 
ap 19 2435, 239, ὅταν αὐτοῖς ἐξαμαρτάνωσί τι, τὰ μὲν | χαλεπαίνοντες, τὰ 
mS δὲ μαλϑακωτέρως παραμυϑούμενοι' τὸ δ᾽ ov» ξύμπαν 

αὐτὸ ὀρθότατα εἴποι τις ἂν νουϑετητικήν. 
6EAI. Ἔστιν οὕτως. 

2. EE. Τὸ δέ γε, οἷς εἴξασί τινες αὖ λόγον δαντοῖς 
5L ^^i ον δόντες ἡγήσασθαι πᾶσαν ἀκούσιον ἀμαϑίαν εἶναι, καὶ 
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μαϑεῖν οὐδέν ποτ᾽ ὧν ἐθέλειν τὸν οἰόμενον εἶναι σοφὸν νὰ. odio 
τούτων ὧν οἴοιτο πέρι δεινὸς εἶναι, μετὰ δὲ πολλοῦ πόνον 
τὸ νουϑετητικὸν εἶδος τῆς παιδείας σμικρὸν ἀνύτειν. 

OEAI. 'Og9óg ye vopitovcsg. 
HE. Τῷ τοι ταύτης τῆς ϑόξης ἐπὶ ἐκβολὴν ἄλλῳ 

τρόπῳ στέλλονται. 

ΘΕΑ͂Ι. Τίνι δή; 

ΟΕ. “μερωτῶσιν ὧν ἂν οἵηταί τίς τι πέρι λέγειν λέ- 
yov μηδέν" εἶθ᾽ ἅτε πλανωμένων τὰς δόξας ῥᾳδίως ἐξε- 
᾿τἄξουσι, καὶ συνάγοντες δὴ τοῖς λόγοις εἰς ταὐτὸν τυϑέασι 

παρ᾽ ἀλλήλας, τυϑέντες δὲ ἐπιδεικνύουσιν αὐτὰς αὑταῖς 

ἅμα περὶ τῶν αὐτῶν πρὺς τὰ αὐτὰ κατὰ ταὐτὰ ἐναντίας. 
οἱ δ᾽ ὁρῶντες ἑαυτοῖς μὲν χαλεπαίνουσι, πρὸς δὲ τοὺς 
ἄλλους ἡμεροῦνται, καὶ τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ τῶν περὶ 
αὐτοὺς μεγάλων καὶ σκληρῶν δοξῶν ἀπαλλάττονται πα-δῖψε vL A ve. 
σῶν ἀπαλλαγῶν ἀκούειν τε ἡδίστην καὶ τῷ πάσχοντι βε- 
βαιότατα γιγνομένην. νομίξοντες γάρ, ὦ παῖ φίλε, ol 55. 
καθαίροντες αὐτούς, ὥσπερ οἱ περὶ τὰ σώματα ἱἑατροὶ 
vevopíxoac. μὴ πρότερον ἂν τῆς προσφερομένης τροφῆς 
ἀπολαύειν δύνασθαι σῶμα, πρὶν ἂν τὰ ἐμποδίζοντα ἐν 
αὐτῷ τις ἐκβάλῃ, ταὐτὸν καὶ περὶ ψυχῆς διενοήϑησαν ἐκεῖ- 
ψοι, μὴ πρότερον αὐτὴν ἕξειν τῶν προσφερομένων μαϑη- 
μάτων ὄνησιν, πρὶν ἂν ἐλέγχων τις τὸν ἐλεγχόμενον εἰς 
αἰσχύνην καταστήσας, τὰς τοῖς μαϑήμασιν ἐμποδίους δό- 

᾿ξδας ἐξελών, καθαρὸν ἀποφήνῃ καὶ ταῦτα ἡγούμενον, 
ἅπερ οἷδεν, εἰδέναι μόνα, πλείω δὲ μή. 

OEAI. ΒΒελτίστη γοῦν καὶ σωφρονεστάτη τῶν ἕξεων 
αὕτη. 

ΞΕ. Διὰ ταῦτα δὴ πάντα ἡμῖν, ὦ Θεαίτητε, καὶ 
τὸν ἔλεγχον λεκτέον og ἄρα μεγίστη καὶ κυριωτάτη τῶν 
καϑάρσεών ἐστι, καὶ τὸν ἀνέλεγκτον αὖ νομιστέον, ἂν καὶ 

τυγχάνῃ βασιλεὺς ὁ μέγας ὦν, τὰ μέγιστα ἀκάϑαρτον 
ὄντα, ἀπαίδευτόν τε καὶ αἰσχρὸν γεγονέναι ταῦτα, ἃ κα- 
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ϑαρώτατον καὶ κάλλιστον ἔπρεπε τὸν ὄντως ἐσόμενον sU- 
δαίμονα εἶναι. 

OEAL Παντάπασι μὲν οὖν. 
3: ΞΕ. Tí δέ; τοὺς ταύτῃ χρωμένους τῇ τέχνῃ τίνας 

φήσομεν; ἐγὼ μὲν γὰρ φοβοῦμαι | σοφισεὰς φάναι. 
ΘΕΑ͂Ι. Τί δή; 

755^ ΞΕ. Ms μεῖξον αὐτοῖς προσάπτωμεν γέραρ. 
OEAI. ᾿Αλλὰ μὴν προσέοικε τοιούτῳ τινὶ τὰ νῦν εἰς 

ρημένα. 
ΞΕ. Kol γὰρ κυνὶ λύκος, ἀγφριώτατον ἡμερωτάτῳ. 

Win rr δὲ ἀσφαλῆ δεῖ πάντων μάλιστα περὶ τὰρ ὁμοιότητας 
cer A err ϑνζοὶ ποιεῖσϑαι τὴν φυλακήν ὀλισθηρότατον γὰρ τὸ γένος. 

ὅμως δὲ ἔστωσαν" οὐ γὰρ περὶ σμικρῶν ὅρων τὴν ἀμφισ- 
eo vet. Gud. βήτησιν οἴομαι γενήσεσθαι τότε ὁπόταν ἱκανῶς φυλάετωσιν. 
ὦ ΘΕΑ͂Ι. Οὐκοῦν τό γε εἰκός. 

ΞΕ. Ἔστω δὴ διακριτικῆς τέχνης καθαρτική, καϑαρ-- 
τικῆς δὲ τὸ περὶ ψυχὴν μέρος ἀφωρίσθϑω, τούτον δὲ διδα- 
σκαλική, διδασκαλικῆς δὲ παιδευτική᾽ τῆς δὲ παιδευεικῆς 
ὃ περὶ τὴν μάταιον δοξοσοφίαν γιγνόμενος ἔλεγχος ἐν τῷ 
νῦν λόγῳ παραφανέντι μηδὲν ἄλλ᾽ ἡμῖν εἶναι λεγέσθω πλὴν 

dp. A id rb. 1) γένει γενναία σοφιστική. 
mm) OEAIL  4eyéo9o uév: ἀπορῶ δὲ ἔγωγε ἤδη διὰ τὸ 

πολλὰ πεφάνθαι, τί γρή ποτε og ἀληθῆ λέγοντα καὶ δει- 
σχυριξζόμενον εἰπεῖν ὄντως εἶναι τὸν σοφιστήν. 

AE. Eixóvog γε σὺ ἀπορῶν. ἀλλά τοι κἀκεῖνον ἡγεῖ- 
σϑαι χρὴ νῦν ἤδη σφόδρα ἀπορεῖν ὅπῃ ποτὲ ἔτι διαδύσεται 

51 I1? κὸν λόγον" ὀρθὴ γὰρ ἡ παροιμία, τὸ τὰς ἁπάσας μὴ Ód- 
ἐς δον εἶναι διαφεύγειν. νῦν οὖν καὶ μάλιστα ἐπιϑετέον αὐτῷ. 

6EAI. Καλῶς λέγεις. ; 
ΞΕ. Πρῶτον δὴ στάντες olov ἐξαναπνεύσωμεν, καὶ 

πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλογισώμεθα ἅμα ἀναπανόμενοι, 
φέρε, ὁπόσα ἡμῖν ὃ σοφιστὴς πέφανται. δοκῶ μὲν γάρ, 
τὸ πρῶτον εὐρέθη νέων καὶ πλουσίων ἔμμισθορ ϑηρεντής. 
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GEAI. Nol. 

HE. Τὸ δέ γε δεύτερον ἔμπορός tig περὶ τὰ Ἦν ψυ- 

χῆς μαϑήματα. 
ΘΕΑ͂Ι. Πάνν γε. 

HE. Τρίτον δὲ ἄρα οὐ περὶ ταὐτὰ ταῦτα κάπηλος 
ἀνεφάνη; 

GEAI. Ναί. καὶ τέταρτόν γε αὐτοπώλης περὶ τὰ μα- 
θήματα ἡμῖν ἦν. 

EE. ᾿Ὀρϑῶς ἐμνημόνευσας. πέμπεον δ᾽ ἐγὼ πειράσο- 
poi μνημονεύειν" τῆς γὰρ ἀγωνιστικῆς περὶ λόγους ἦν τις 
ἀθλητής, τὴν ἐριστικὴν τέχνην ἀφωρισμένορ. 2 -- mmn karl nr ait 

OEA4I. Ἦν γὰρ οὖν. — ᾽7 
AE. Τό γε μὴν ἕκτον ἀμφισβητήσιμον μέν, ὅμως δ᾽ 

ἔϑεμεν αὐτῷ συγχωρήσαντες δοξῶν ἐμποδίων μαθήμασι 
περὶ ψυχὴν καϑαρτὴν αὐτὸν εἶναι. 

ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν οὖν. 
AE. '4Q οὖν] ἐννοεῖς, ὅταν ἐπιστήμων τις πολλῶν y» 451. 

φαίνηται, μιᾶς δὲ τέχνης ὀνόματι προσαγορεύηται, τὸ 

φάντασμα ἐτοῦτο ὡς οὐκ ἔσθ᾽ ὑγιές, ἀλλὰ δῆλον ὡς Opere. 
πάσχων αὐτὸ πρός τινὰ τέχνην οὐ δύναται κατιδεῖν ἐκεῖνο ΄ 

αὐτῆς, εἰς ὃ πάντα τὰ μαϑήματα καῦτα βλέπει, διὸ καὶ 

πολλοῖς ὀνόμασιν ὦνϑ᾽ δνὸς τὸν ἔχοντα αὐτὰ προσαγορεύει: 
OGEAL Κινδυνεύει τοῦτο ταύτῃ πῃ μάλιστα πεφυκέναι. 
EE. Mi) τοίνυν ἡμεῖς γε αὐτὸ ἐν τῇ ξητήσει δι’ ἀρ- 

γίαν πάσχωμεν, ἀλλ᾽ ἀναλάβωμεν ἕν πρῶτον τῶν περὶ τὸν 
σοφιστὴν εἰρημένων. ἕν γάρ τί μοι μάλιστα κατεφάνη 
αὐτὸν μηνῦον. 

EAI. Τὸ ποῖον; 

EE. ᾿Αντιλογικὸν αὐτὸν ἔφαμεν εἶναί που. 
ΘΕΑ͂Ι. Ναί. 

EE. Τί δ᾽; οὐ καὶ τῶν ἄλλων αὐτοῦ τούτον διδά- 
σκαλον Vini | 

OEAL Τί μήν; 
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5359. EE. Σκοπῶμεν δὴ περὶ τίνος ἄρα καὶ φασὶν οἱ τοι- 
οὔτοι ποιεῖν ἄντ toymos . ἡ δὲ σκέψις ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ἔστω 
τῇδέ πῇ. φέρε, περὶ τῶν ϑείων, 00 ἀφανῇ τοῖς πολλοῖς, 

f 4... κι λαὰρ᾽ ἱκανοὺς ποιοῦσι τοῦτο δρᾷν; 

ΘΕΑ͂Ι. “έγεται γοῦν δὴ περὶ αὐτῶν ταῦτα. 
ΞΕ. Τί δ᾽ ὅσα φανερὰ γῆς τε καὶ Misc καὶ τῶν 

περὶ τὰ τοιαῦτα; 

DAncIa- 49. fan. Grote EAT. Τί γάρ; 

oio cdd AE. 'AMà μὴν iv ys ταῖς ἰδίαις συνουσίαις, ὁπόταν 

γενέσεώς τε καὶ οὐσίας πέρι κατὰ πάντων λέγηταί τι; 
vdd poe ize ξύνισμεν à αἷς αὐτοί τε ἀντειπεῖν δεινοὶ τούς τε ἄλλους Oti 

por “αἰ ἰριοῦσιν ἅπερ αὐτοὶ δυνατούς; mre Bn TAX. Iro. 
ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασί γε 

AE. TL) αὖ περὶ νόμων» καὶ ξυμπάντων τῶν πολι- 
dian ni τικῶν, dg οὐχ ὑπισχνοῦντ ὕνται ποιεῖν ἀμφισβητητικούς; 
dom. Anyrepit1n 79. ΘΕΑ͂Ι, Οὐδεὶς γὰρ dv αὐτοῖς, cg ἔπος εἰπεῖν, διελέ- 
ZRenet-$9o. γεῖο μὴ τοῦτο ὑπισχνουμένοις. 

ΞΕ. Τά y: μὴν περὶ πασῶν τε καὶ κατὰ μίαν ἑκά- 
στην τέχνην, ἃ δεῖ πρὸς ἕκαστον αὐτὸν τὸν δημιουργὸν 

emen PS QUT ELTESLY , δεδημοσιωμένα που καταβέβληται γεγραμμένα 

debui pn rrt βουλομένῳ μαϑεῖν. 
Jay. Yn δι σας OEAIL Τὰ Πρωταγόρειά uot φαίνει περί τε πάλης 

καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν εἰρηκέναι. 
ΞΕ. Kol πολλῶν γε, ὦ μακάριδ, ἑτέρων. ἀτὰρ δὴ 

τὸ τῆς ἀντιλογικῆς τέχνης dQ οὐκ ἐν κεφαλαίῳ περὶ πάν- 
τῶν πρὸς ἀμφισβήτησιν ἱκανή τις δύναμις Foix! εἶναι; 

GEAL Φαίνεται γοῦν σχεδὸν οὐδὲν ὑπολιπεῖν. 
s4 EE. Σὺ δὴ πρὸς ϑεῶν, ὦ παῖ, δυνατὸν ἡγεῖ del 

T ITI arda γὰρ ἂν ὑμεῖρ μὲν ὀξύτερον οἱ νέοι πρὸς αὐτὸ βλέ- 
vacet nia σύτποιτε, ἡμεῖς δὲ ἀμβλύτερον. 

y» 15 x OEAL Τὸ ποῖον, καὶ πρὸρ τί | μάλισεα λέγεις; οὐ 
γάρ που κατανοῶ τὸ νῦν ἐρωτώμενον. 

AE. Εἰ πάντα ἐπίστασθαί τινα ἀνθρώπων ἐστὶ δυνατόν. 
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GEAI. Μακάριον μέντ᾽ ἂν ἡμῶν, ὦ ξένε, ἦν τὸ γένος. 
AE. Πῶς οὖν ἄν ποτέ τις πρός γε τὸν ἐπιστάμενον 

αὐτὸς ἀνεπιστήμων ὧν δύναιτ᾽ ἂν ὑγιές vi λέγων ἀντειπεῖν; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὐδαμῶς. 

EE. Τί ποτ᾽ οὖν ἂν εἴη τὸ τῆς σοφιστικῆς δυνάμεως 
ϑαῦμα; — 

ΘΕΑ͂Ι. Τοῦ δὴ πέρι; 
HE. Ka0' ὅν τινα τρόπον ποτὲ δυνατοὶ τοῖς νέοις 

δόξαν παρασκευάξειν, ag εἰσὶ πάντα πάντων αὐτοὶ σοφώ- 
τατοι. δῆλον γὰρ αἷς εἰ μήτε ἀντέλεγον ὀρθῶς μήτε ἐκεί- 
voig ἐφαίνοντο, φαινόμενοί τὸ εἰ μηδὲν αὖ μᾶλλον ἐδό- 
κουν διὰ τὴν ἀμφισβήτησιν εἶναι φρόνιμοι, τὸ σὸν δὴ 
ξοῦτο, σχολῇ ποτ᾽ ὧν αὐτοῖς τις χρήματα διδοὺς ἤϑελεν 
ὧν τούτων αὐτῶν μαϑητὴς γίγνεσθαι. 

OEAÁL Σχολῇ μέντ᾽ ἄν. 
AE. Νῦν δέ y ἐθέλουσιν ; 
6EAI. Kol μάλα. 

EE. Δοκοῦσι ydo, οἶμαι, πρὸς ταῦτα ἐπιστημόνως 
ἔχειν αὐτοὶ πρὸς ἅπερ ἀντιλέγουσιν. 

GEAL Πῶς γὰρ οὔ; 
ΞΕ. φῶσι δέ γε τοῦτο πρὸς ἅπαντα, φαμέν; 
ΘΕΑ͂Ι. Ναί. 

AE. Πάντα ἄρα σοφοὶ τοῖς μαϑηταῖς φαίφονται. 
6GEAI. Τί μήν; 
EE. Οὐκ ὄντες ys: ἀδύνατον γὰρ τοῦτό γε ἐφάνη. 
GEAI. Πῶς γὰρ οὐκ ἀδύνατον; 

EE. “οξαστικὴν ἄρα τινὰ περὶ πάντων ἐπιστήμην ὃ 
σοφιστὴς ἡμῖν, ἀλλ᾽ ovx ἀλήϑειαν ἔχων ἀναπέφανται. 

OEAI. Παντάπασι μὲν οὖν. καὶ κινδυνεύει ye τὸ νῦν 
εἰρημένον ὀρθότατα περὶ αὐτῶν εἰρῆσθαι. 

HE. Δάβωμεν τοίνυν σαφέστερόν τι παράδειγμα περὶ “ὁ 
τούτων. 

OEAI. Τὸ ποῖον δή; 
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mue. AM rrjg AE. To0s. ταὶ μοι πειρῶ προσέχων " νοῦν εὖ 
wem Ar χων πὸν 

άλα ἀποκρίνασθαι. 

ΘΕΛΙ. Τὸ ποῖον; 

EE. E! τις φαίη μὴ λέγειν μηδ᾽ ἀντιλέγειν, ἀλλὰ 
ποιεῖν καὶ δρᾷν μιᾷ τέχνῃ ξυνάπαντα ἐπίστασθαι πράγματα. 

OEAI. Πῶς πάντα εἶπες; 

EE. Tiv ἀρχὴν τοῦ ῥηθέντος σύ γ᾽ ἡμῖν εὐθὺς 
ἀγνοεῖς" τὰ γὰρ ξύμπαντα, ὡς ἔοικας, οὐ μανθάνεις. 

OEAL Οὐ γὰρ οὗν. 
σ΄. τι. $49. ley. 4374.48, ΕἸ. Aéyo τοίνυν σὲ καὶ ἐμὲ τῶν πάντων, καὶ πρὸς 

ἡμῖν τἄλλα ξῶα καὶ δένδρα. 
) ΘΕΑῚ. Πῶς λέγεις; 

ὠγινεγετάσε. Ten pitJRE. ED τις ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τἄλλα φυτὰ πάντα ποιή- 
Kis 02-251. m a y ί 

φαίη. 
OEAI. Τίνα δὴ λέγων τὴν ποίησιν; οὐ γὰρ δὴ | γεωρ- 

p15*. γόν γε ἐρεῖς τινά" καὶ γὰρ ξώων αὐτὸν εἶπες ποιητήν. 
EE. Φημί, καὶ πρός γε θαλάττης [καὶ γῆς] καὶ οὐρα- 

voU καὶ θεῶν καὶ τῶν ἄλλων ξυμπάντων. καὶ τοίνυν καὶ 
ταχὺ ποιήσας αὐτῶν ἕκαστα πάνυ σμικροῦ νομίσματος 
ἀποδίδοται. 

OEAI. Παιδιὰν λέγεις τινά. 
(edv παι Adv) EE. Tí δέ; τὴν τοῦ λέγοντος ὅτι πάντα olót καὶ 
: ταῦτα ἕτερον ἂν διδάξειεν ὀλίγου καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, 

μῶν οὐ παιδιὰν νομιστέον; 
OEAI. Πάντως που. 

eue Hxyey. an XE. Παιδιᾶς δὲ ἔχεις 9 τι τιχνοιότερον ἢ καὶ χαριέ- 
ndi στερον εἶδος ἢ τὸ μιμητικόν; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐδαμῶς" πάμπολυ γὰρ εἴρηκαρ εἶδορ εἰς ἕν 
πάντα ξυλλαβὼν καὶ σχεδὸν ποικιλώτατον. 

d Panet. σόν. 304 IE. Οὐκοῦν τόν γ᾽ ὑπισχνούμενον δυνατὸν εἶναι μιὰ 
freto Am πάντα ποιεῖν γιγνώσκομέν που τοῦτο, ὅτι μιμήματα 

καὶ ὁμώνυμα τῶν ὄντων ἀπεργαζόμενος τῇ γραφικῇ τέχνῃ 
deg Ep vie. δυνατὸς ἔσται τοὺρ ἀνοήτους τῶν νέων παίδων, πόῤῥωθεν 
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rd γεγραμμένα ἐπιδεικνύς, λανθάνειν αἷς, O τί περ ἂν (“νι perunt ἡ 
βουληθῇ δρᾷν, τοῦτο ἱκανώτατος ὧν ἀποτελεῖν ἔργῳ. 

OEAI. Πῶς γὰρ ob; 
EE. Τί δὲ δή; περὶ τοὺς λόγους &Q' οὐ προσδοκῶμεν 

εἶναί τινα ἄλλην τέχνην; ἢ οὐ δυνατὸν cv τυγχάνειν Mes. ἡ f ova rro 
τοὺς νέους καὶ ἔτι πόῤῥω τῶν πραγμάτων τῆς ἀληϑείας "7^ zin 
dgeGrórag διὰ τῶν ὦὥτων τοῖς λόγοις γοητεύειν, δεικνύν- 

τας εἴδωλα λεγόμενα περὶ πάντων, ὥστε ποιεῖν ἀληθῆ 
δοκεῖν λέγεσθαι καὶ τὸν λέγοντα δὴ σοφώτατον πάντων 
ἅπαντ᾽ εἶναι; 

ΘΕΑ͂Ι. Τί γὰρ οὐκ dv εἴη ἄλλη τις τοιαύτη τέχνη; “1. 
AE. Τοὺς πολλοὺς οὖν, Θεαίτητε, τῶν τότε dxov- 

“ὄντων do' οὐκ ἀνάγκη, χρόνου τε ἐπελθόντος αὐτοῖς ἱκα- 
VoU καὶ προϊούσης ἡλικίας, τοῖς τε οὖσι προσπίπτοντας 
ἐγγύθεν καὶ διὰ παθημάτων ἀναγκαζομένους ἐναργῶς ἐφ- 
ἅπτεσθαι τῶν ὄντων μεταβάλλειν τὰς τότε γενομένας δόξας, 
ὥστε σμικρὰ μὲν φαίνεσθαι τὰ μεγάλα, χαλεπὰ δὲ τὰ 
ῥάδια, καὶ πάντα πάντῃ ἀνατεεράφϑαι τὰ ἐν τοῖς λόγοις 
φαντάσματα ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς πράξεσιν ἔργων er. 
μένων ; 

GEAI. Ὡς γοῦν ἐμοὶ τηλεκῷδε ὄντι κρῖναι. οἷμαι δὲ κα mee ed 
xal ἐμὲ τῶν ἔτι πόῤῥωθεν ἀφεστηκότων εἶναι. 7 Ve Deer is τος 

EE. Τοιγαροῦν ἡμεῖς δὲ οἷδε πάντες πειρασόμεθα καὶ | 
νῦν πειρώμεθα og ἐγγύτατα ἄνεν τῶν παϑημάτων προσ- 
ἄγειν. περὶ δ᾽ οὖν τοῦ. σοφιστοῦ τόδε μοι Afys: πότερον 
ἤδη τοῦτο σαφὲς ὅτε τῶν | γοήτων ἔστι τις, μιμητὴς ὧν κι 255: 
τῶν ὄντων, ἢ διστάξομεν Er. μὴ περὶ ὅσωνπερ ἀντιλέγειν 
δοκεῖ δυνατὸς εἶναι, περὶ τοσούτων καὶ τὰς ἐπιστήμας | 
ἀληϑῶς ἔχων τυγχάνει; | 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ πῶς ἄ ἄν, ὦ ξένε; ἀλλὰ σχεδὸν ἤδη σαφὲς 
ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτε τῶν τῆς παιδιᾶς μετεχόντων Gro “τ᾽ τα cos 

Nana. pA M (ἡ i 
τις [μερῶν εἷς. 7 piget 

AE. lógca uiv δὴ καὶ μιμητὴν ἄρα θετέον τινά. y. E γήγτα ete. 
2,7». ys XM. 
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6EAI Πῶς γὰρ οὐ ϑετέον; 
43. HE. ἴ4γε δή, νῦν ἡμέτερον ἔργον ἤδη τὸν ϑῆρα μη- 

κέτ᾽ ἀνεῖναι" σχεδὸν γὰρ αὐτὸν περιειλήφαμεν ἐν ἀμφιβλη- 
σερικῷ visl τῶν ἐν τοῖς λόγοις περὶ τὰ τοιαῦτα ὀργάνων, 

d P po ὥστε οὐκέτ᾽ ἐκφεύξεται τόδε γε. 
7f. 724. . /265. 

Yates), P x dus γένους εἶναι τοῦ τῶν ϑαυματο- ἐκ τοῦ pi 
: ποιῶν τις εἷς. 

OEAIL Κἀμοὶ τοῦτό γε οὕτω περὶ αὐτοῦ ξυνδοκεῖ. 
veb. Δίσυκτα ΣῈ. 4έδεικται τοίνυν ὅ τι τάχιστα διαιρεῖν τὴν εἰδω- 

λοποιικὴν τέχνην, καὶ καταβάντας εἰς αὐτήν, ἐὰν μὲν 
ἡμᾶς εὐθὺς ὁ σοφιστὴς ὑπομείνῃ, συλλαβεῖν αὐτὸν κατὰ 

arcet "πο Σὰ ἐπεσταλμένα ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ λόγον, κἀκείνῳ παρα- 
rer dee δόντας ἀποφῆναι τὴν ἄγραν" ἐὰν δ᾽ ἄρα κατὰ μέρη τῆς 
nom Avisa mate δύηταί xy, ξυνακολουθεῖν αὐτῷ διαιροῦντας 

Piel nd im ard EN τὴν ὑποδεχομένην αὐτὸν μοῖραν, ἕωσπερ ἂν ληφϑῇ. 

dne] πάντως οὔτε οὗτος οὔτε ἄλλο γένος οὐδὲν μή ποτε ἐκῳυ- 
pra Dri rd f^|yóv ἐπεύξηται τὴν τῶν οὕτω δυναμένων μετιέναι xao? 

ἕκαστά τε καὶ ἐπὶ πάντα μέθοδον. 
GEAI. Λέγεις εὖ, καὶ ταῦτα ταύτῃ ποιητέον. 

44. ΞΕ. Ματὰ δὴ τὸν παρεληλυθότα τρόπον τῆς διαιρέ- 
ceog ἔγωγέ μοι καὶ νῦν φαίνομαι δύο καθορᾷν εἴδη τῆς 
μιμητικῆρ᾽ τὴν δὲ ζητουμένην ἰδέαν, ἐν ὁποτέρῳ ποϑ᾽ 
ῥμῖν οὖσα τυγχάνει, καταμαθεῖν οὐδέπω μοι δοκῶ νῦν 

δυνατὸς εἶναι. 

e Tott. Ro s hn. EAT. Σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ εἰπὲ πρῶτον καὶ δίελε ἡμῖν τίνε 
Ig Aene C149 Phe M. 
Ro» Pa) 428. Zh C0). δύο λέγει. 
Monet 7 57 ES. Μίαν μὲν τὴν εἰκαστικὴν ὁρῶν ἐν αὐτῇ τέχνην. 

ἔστι δ᾽ αὕτη μάλιστα, ὁπόταν κατὰ τὰς τοῦ παραδείγμα- 
τος συμμετρίας τις ἐν μήκει καὶ πλάτει καὶ βάϑει, καὶ 
πρὺς τούτοις ἔτει γρώματα ἀποδιδοὺς τὰ προσήκοντα ixd- 
στοις, τὴν τοῦ μιμήματος γένεσιν ἀπεργάζηται. 
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OGEAI. Τί δ᾽; οὐ πάντες ol μιμούμενοί τι τοῦτ᾽ ἐπι- 
χειροῦσι δρᾷν; 

AE. Οὔκουν ὅσοι ys τῶν μεγάλων πού τι πλάττουσιν 
ἔργων ἢ γράφουσιν. εἰ γὰρ ἀποδιδοῖεν τὴν τῶν καλῶν 
ἀληθινὴν συμμετρίαν, οἶσθ᾽ ὅτι σμικρότερα μὲν τοῦ δέοντος, 455 

τὰ ἄνω, μείξω δὲ τὰ | κάτω φαίνοιτ᾽ ἂν διὰ τὸ τὰ μὲν 

πόῤῥωθεν, τὰ δ᾽ ἐγγύθεν ὑφ᾽ ἡμῶν ὁρᾶσθαι. ἀρ᾽ οὖν v5: 
οὐ χαίρειν τὸ ἀληϑὲς ἐάσαντες οἱ δημιουργοὶ νῦν οὐ τὰς 
οὔσας συμμετρίας, ἀλλὰ τὰς δοξούσας εἶναι καλὰς τοῖς 

εἰδώλοις ἐναπεργάξονται:; 

OEAI. Πάνυ μὲν ovv. 

ΞῈ. Τὸ μὲν ἄρα ἕτερον οὐ δίκαιον, sixóg γε ὄν, 
εἰκόνα καλεῖν;. 

6EA4L Ναί. 

EE. Kol τῆς γε μιμητικῆς τὸ ἐπὶ τούτῳ μέρος κλη- 
τέον ὕπερ εἴπομεν ἐν τῷ π mido , εὐδιαστικήν; fno 

OEA4I. Kigtío». 
KE. Τί δέ; τὸ φαινόμενον μὲν διὰ τὴν οὐκ ἐκ x καλοῦ c7 did vj ἐκ 

ϑέαν ἐοικέναι τῷ καλῷ ν δύναμιν δι. εἴ tig λάβοε τὰ τηλι- 7; P» D ο Ede 

καῦτα ἱκανῶς ὁρᾷν, μηδὲ εἰκὸς οὖ φησὶν ἐοικέναι, τί 
καλοῦμεν; ἄρ᾽ οὐκ, ἐπείπερ φαίνεται μέν, ἔοικε δὲ οὔ, 

φάντασμα; 
OGEAI. Τί μήν; 

EE. Οὐκοῦν πάμπολν καὶ κατὰ τὴν ζωγραφίαν τοῦτο 
τὸ μέρος ἐστὶ καὶ κατὰ ξύμπασαν μιμητικήν; 

OEAI. Πῶς 9 οὔ; 

ΞΕ. Τὴν δὴ φάντασμα ἀλλ᾽ οὐκ εἰκόνα ἀπεργαξο- 
μένην τέχνην ἀρ οὐ φανταστικὴν ὀρθότατ᾽ ὧν προσαγο- 
ρεύοιμεν ; 

OEAIL Πολύ γε. 
Z&E. Tovro τοίνυν τὼ δύο ἔλεγον εἴδη τῆς εἰδωλο- 

ποιικῆς, εἰκαστικὴν καὶ φανταστικήν. 

GEAI. ᾿Ορθῶς. 
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“4. HE. Ὃ δὲ ys καὶ τότ᾽ ἠμφεγνόουν, iv ποτέρα τὸν 
σοφιστὴν ϑετέον, οὐδὲ νῦν πω δύναμαι ϑεάσασθαι σαφῶς, 
ἀλλ᾽ ὄντως θαυμαστὸς ὡνὴρ καὶ κατιδεῖν παγχάλεπος, ἐπεὶ 
καὶ νῦν μάλα εὖ καὶ κομψῶς εἰς ἄπορον εἶδος διερευνή- 
σασθαι καταπέφευγεν. 

ΘΕΑ͂Ι. Ἔοικεν. 

ΞΕ. '4Q οὖν αὐτὸ γιγνώσκων ξύμφης, 7 σε οἷον 
qa? Phacle-. $79. δύμη τις ὑπὸ τοῦ λόγου συνευθισμένον νῦν ἐπεσπάσατο πρὸς 

τὸ ταχὺ ξυμφῆσαι; 
ΘΕ4]. Πῶς καὶ πρὸς O τι τοῦτο εἴρηκας; 

..-τ' BE. Ὄντως, ὦ μακάριε, ἐσμὲν ἐν παντάπασι χαλεπῇ 
σκόψει. τὸ γὰρ φαίνεσθαι τοῦτο καὶ τὸ δοκεῖν, εἶναι δὲ 
μή, καὶ τὸ λέγειν μὲν ἄττα, ἀληθῆ δὲ μή, πάντα ταῦτά 

wq ἀτένεν οἱ ἔστι μεστὰ ἀπορίας ἀεὶ ἐν τῷ πρόσϑεν γρόνῳ καὶ νῦν. 
ὅπως γὰρ εἰπόντα χρὴ ψευδῆ λέγειν ἢ δοξάζειν ὄντως 

Ἢ M AIT areae, καὶ τοῦτο φϑεγξάμενον ἐναντιολογίᾳ μὴ συνέχεσθαι, 

o eic f 14 XwoyrázuGw, ὦ Θεαίτητε, | χαλεπόν. 
P dir rir dom BEA. Tí δή; 

A Vidsnpu EE. Τετόλμηκεν ὃ λόγος οὗτος ὑποθέσθαι τὸ μὴ ὃν 
εἶναι" ψεῦδος γὰρ οὐκ ἂν ἄλλως ἐγίγνετο ὄν. Παρμενίδης 
δὲ ὃ μέγας, ὦ παῖ, παισὶν ἡμῖν οὖσιν ἀρχόμενός τε καὶ 
διὰ τέλους τοῦτο ἀπεμαρτύρατο, “πεζῇ τε. ὧδε ἑκάστοτε 
λέγων καὶ μετὰ μέτρων᾽ 

mut, o ge οὐ τον δι. οὐ γὰρ μή mors τοῦτο δαῇς, φησίν, εἶναι μὴ ἐόντα" 
deat. 
fh 6. ft. ip d. ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾽ ἀφ᾽ ὁδοῦ διξήσιος εἶργε νόημα. 

παρ᾽ ἐκείνου τε οὖν μαρτυρεῖται, καὶ μάλιστά γε δὴ πάν- 
vOv ὁ λόγος αὐτὸς ἂν δηλώσειδ μέτρια βασανισϑείς. τοῦτ᾽ 
οὖν αὐτὸ πρῶτον ϑεασώμεϑα, εἰ μή τί σοι διαφέρει. 

OGEAI. Τὸ μὲν ἐμὸν ὅπῃ βούλει τίϑεσο, τὸν δὲ λόγον, 
Aera q βέλτιστα διέξεισι, σκοπῶν αὐτός ve DO. κἀμὲ κατὰ ταύ- 

τὴν τὴν ὁδὸν ἄγε. 
EE. ᾿Αλλὰ γρὴ δρᾷν ταῦτα. καί μοι λέγε" τὸ μηδα- 

μῶς ὃν τολμῶμέν που φϑέγγεσϑαι; 

“΄- 
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OEAI. Πῶς γὰρ ob; 

AE. [Μὴ τοίνυν ἔριδος ἕνεκα μηδὲ παιδιᾶς, ἀλλ᾽ εἰ «e. 
σπουδῇ δέοι συννοήσαντά τινα ἀποχρίνασϑαι τῶν ἀκροα- vs ἀεν fjrat fn 
τῶν, ποῖ γρὴ τοὔνομ᾽ ἐπιφέρειν τοῦτο τὸ μὴ Ov: ἔχειν 
δοκοῦμεν ἂν εἰς τί καὶ ἐπὶ ποῖον αὐτόν τε καταχρήσασθαι 
καὶ τῷ πυνθανομένῳ δεικνύναι ; 

ΘΕΑΙ. Χαλεπὸν ἤρου καὶ icd εἰπεῖν oko γε ἐμοὶ 
παντάπασιν ἄπορον. 

HE. ᾿Αλλ οὖν τοῦτό γε δῆλον, ὅτι τῶν ὄντων ἐπί τι ] 
τὸ μὴ ὃν ovx οἰστέον. 

OEAI. Πῶς γὰρ ἄν; 

EE. Οὐκοῦν ἐπείπερ οὐκ ἐπὶ τὸ ὄν, οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ τὸ τὶ | 
φέρων ὀρθῶς &v τις φέροι. 

6EAI. Πῶς δή; 

EE. Kal τοῦτο ἡμῖν που φανερόν, og καὶ τὸ τὶ τοῦτο ow. sev SUD 
ῥῆμα ἐπ᾽ ὄντι λέγομεν ὁκάστοτε" μόνον γὰρ αὐτὸ λέγειν , 
ὥσπερ γυμνὸν καὶ ἀπηρημωμένον ἀπὸ τῶν ὄντων ἁπάν- 
των, ἀδύνατον. ἦ γάρ; 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αδύνατον. 
ΞῈ. ἶάδρα τῇδε σκοπῶν ξύμφης og ἀνάγκη τόν τι 

λέγοντα ἕν γέ τι λέγειν; 
ΘΕΑ͂Ι. O^Vcog. 

AE. 'Evóg yaQ δὴ τό γε τὶ φήσεις σημεῖον εἶναι, τὸ 
ὃὲ τινὲ δυοῖν, τὸ δὲ τενὲς πολλῶν. 

OEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 
EE. Τὸν δὲ δὴ μὴ τὶ λέγοντα ἀναγκαιότατον, ὡς 

ἔοικε, παντάπασι μηδὲν λέγειν. 
OEAL ᾿Δναγκαιότατον μὲν οὖν. 

. KE. '4Q οὖν οὐδὲ τοῦτο συγχωρητέον, τὸ τὸν τοιοῦ- 
τον λέγειν μέν, λέγειν μέντοι: μηδέν, ἀλλ᾽ οὐδὲ λέγειν 
φατέον, ὅς γ᾽ dv ἐπιχειρῇ μὴ ὃν φϑέγγεσϑαι; 
M Τέλος γοῦν ὧν ἀπορίας ὁ λόγος ἔχοι. 
ΞῈ. Μήπω μέγ᾽ εἴπῃς" Um γάρ, ὦ μακάριε, ἔστι, uo. p 192. 

PLATO IV. 3 

Ve d. an 
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c: eh vJexmi vau yt rae κορμὸν Be x» μεγίσεη παὶ προξη. περὶ 
yp χγὰφ -»υ : Pra» αἴας " 

GEAL liec φής; λέγε παὶ μηδὲν ewewrgeyc. 

AE. Τῷ μὲν ὄντι που προσγένωις᾽ ἄν τι τῶν ὄστων ἕτερον. 
e GEA4L Πῶς γὰρ ev; 

ΞΈ. M32 ὄνει δὲ τι τῶν ὄντων cpu πρφοσγίγνεσϑαι 
φήσομεν δυνατὸν εἶναι; 

GEAI Kei πως; 

OEAL EI πέρ γε xai ἄλλο τι ϑεεέον eM ὅν. 

$« κίε τὸ B eph τὸ μὴ ἂν αὐνονίνον. 
GEAL Οὔκουν ἂν ἀφρϑώῶς γε, ες ἔοικεν, ἐπεζειροὶ- 

μεν, ὥς φησὶν ὦ λόγος. 
ΞΕ. Πῶς οὖν ἂν 3 διὰ τοῦ σειύματος ῳφϑέγξαιτ᾽ ἄν 

τις ἢ καὶ τῇ διανοίᾳ τὸ παρέπαν λάβοι τὰ μὴ ὄντα ἢ τὸ 

wj ὃν χωρὶς ἀριϑμοῦ: 
OKAL Μέγε, x3. 

KE. Μὴ ὄντα μὲν ἐπειδὰν λέγωμεν, dou οὐ πλῆθος 
ἐπιχειροῦμεν ἀριϑμοῦ προσιιϑέναι; 

ΘΕΑ͂Ι. Tí μήν; 

Humo NES Μὴ ὃν δέ, ἄρα οὐ τὸ ἕν αὖ; 
OEAL Σαφέσεατά γε. 

AXE. Kal μὴν οὔτε δίκαιόν γε οὔτ᾽ ὀρθόν φαμεν ὃν 
ἀπιχειρεῖν μὴ ὄντε προσαρμόττειν. 

ΘΕΖΙ.  Afyuc ἀληϑέσεατα. 

Sec οὔτ᾽ εἰπεῖν οὔτε διανοηθῆναι τὸ μὴ ὃν αὐτὸ καϑ' 
αὐτό, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀδιανόητόν τε καὶ ἄῤῥητον καὶ ἄφϑεγκεον 
καὶ ἄλογον; 

ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν οὖν. 

XE. '4g οὖν ἐψευσάμην ἄρτι λέγων τὴν μεγίστην 
Ὀρέαν ἐρεῖν αὐτοῦ πέρι; ; 
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OEAI. TX δὲ; Eri μείξω τινὰ λέγειν ἄλλην ἔχομεν; 
HE. Tí δέ, ὦ θαυμάσιε; οὐκ ἐννοεῖς αὐτοῖς τοῖρ γεν.Φ τ mor au 

λεχϑεῖσιν ὅτι καὶ τὸν ἐλέγχοντα εἰς ἀπορίαν καθίστησι τὸ 7/77 
μὴ ὃν οὕτως ὥστε, ὁπόταν αὐτὸ ἐπιχειρῇ τις ἐλέγχειν, 
ἐναντία αὐτὸν αὐτῷ περὶ ἐκεῖνο ἀναγκάξεσθαι λέγειν; 

GEAI. Πῶς φῇς; εἰπὲ ἔτι σαφέστερον. 
EE. Οὐδὲν δεῖ τὸ ) σαφέστερον ἐν ν ἐμοὶ σκοπεῖν. ἐγὼ 55 Putat 

μὲν γὰρ ὑποθέμενος οὔτε ἑνὸς οὔτε τῶν πολλῶν τὸ μὴ ὃν d CR 
δεῖν μετέχειν, ἄρτι τε xal νῦν οὕτως ἕν αὐτὸ εἴρηκα" τὸ 

μὴ ὃν γὰρ φημί. ξυνίης τοι; ᾿ τσ Ar ἀμ Lai. 
OEAI. Ναί. 

HE. Καὶ μὴν αὖ xol σμικρὸν ἔμπροσθεν ἄφϑθεγκτόν 
τε αὐτὸ καὶ ἄῤῥητον καὶ ἄλογον ἔφην slvai. ξυνέπει; 

ΘΕΑ͂Ι. ἐξυνέπομαί πῶς. 

ΞΕ. Οὐκοῦν τό γε εἶναι orietur πειρώμενος àyav- 
τία toig πρόσϑεν | ἔλεγον; 

GEAI. Φαίφει. 
KE. Τί δέ; τοῦτο προσάπεων οὐχ og ἑνὶ διελεγόμην; s ὦν ἕν 
6EAI. Naí. v 

EE. Kol μὴν ἄλογόν vs λέγων καὶ Qóqrov καὶ 1 
&qOtyxcov ὥς ys πρὸς ἕν τὸν λόγον ἐποιούμην. 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς 9 οὔ; 

ΞΕ. Φαμὲν δέ γε δεῖν, εἴπερ ὀρθῶς τις λέξει, μήτε 
eg ἕν μήτε ὡς πολλὰ διορίξειν αὐτό, μηδὲ τὸ παράπαν 
αὐτὸ καλεῖν" ἐν ἑνὸς γὰρ εἴδει καὶ κατὰ ταύτην ἂν τὴν E^ purs roa 
πρόσρησιν προσαγορεύοιτο. Heim pote 

OEAIL Παντάπασί γε. 
EE. Τὸν μὲν τοίνυν ἐμέ ys ἕτι τί τις ἂν λέγοι; καὶ 57. «ως 67. 

pam 915p 842. 

γὰρ. πάλαι καὶ τὰ νῦν ἡττημένον ἂν εὕροι περὶ τὸν rois Ars o M ea. A. "x 

μὴ ὄντος ἔλεγχον. ὥστε ἐν ἔμοιγε λέγοντι, καϑάπερ εἶπον, ia ̂ ) 

μὴ σκοπῶμεν τὴν ὀρθολογίαν περὶ τὸ μὴ ὄν, ἀλλ᾽ ἕα δὴ 2; 421! οἷα qure furo 
vi» iv σοὶ σκεψώμεϑα. E 

GEAI. Πῶς φῇς; 
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EE. "I. ἡμῖν εὖ καὶ γενναίως, ἅτε νέος dv, O τι 
μάλιστα δύνασαι συντείνας πειράθητι, μήτε οὐσίαν μήτε 
τὸ ὃν μήτε πλῆθος ἀριϑμοῦ προστιθεὶς τῷ μὴ ὄντι, κατὰ 
τὸ ὀρθὸν φθέγξασθϑαί τι περὶ αὐτοῦ. 

OEAI. Πολλὴ μέντ᾽ ἄν μὲ καὶ ἄτοπος. ἔχοι προϑυμία 
τῆς ἐπιχειρήσεως, εἰ σὲ τοιαῦθ᾽ ὁρῶν πάσχοντα αὐτὸς 
ἐπιχειροίην. 

EE. ᾿Α4λλ᾽ εἰ δοκεῖ, σὲ μὲν καὶ ἐμὲ χαίρειν ἐῶμεν" 
ἕως δ᾽ ἄν τινι δυναμένῳ δρᾷν τοῦτ᾽ ἐντυγχάνωμεν, μέχρε 
τούτου λέγωμεν εἷς παντὸς μᾶλλον πανούργως εἰς ἄπορον 
0 σοφιστὴς τόπον καταδέδυκεν. 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ μάλα δὴ φαΐένεται. 

ΘΖ τ ΒΕ. Τοιγαροῦν εἴ τινα φήσομεν αὐτὸν ἔχειν φαντα- 
στικὴν τέχνην, ῥαδίως ἐκ ταύτης τῆς χρείας τῶν λόγων 
ἀντιλαμβανόμενος ἡμῶν εἰς τοὐναντίον ἀποσερέψει τοὺς 
λόγους, ὅταν εἰδωλοποιὸν αὐτὸν καλῶμεν, ἀνερωτῶν τί 
ποτὲ τὸ παράπαν εἴδωλον λέγομεν. σκοπεῖν οὖν, ὦ Θεαί- 

peas ἀσσσιςς τητε, χρή, τί τις τῷ νεανίᾳ πρὸς τὸ ἐρωτώμενον ἀπο- 
ΑΜ. )555.} χρινεῖξαι. 

OEAI ijo» ὅτι φήσομεν τά τε ἐν τοῖς ὕδασι καὶ 
κατόπτροις εἴδωλα, ἔτι καὶ τὰ γεγραμμένα καὶ τὰ τετυ- 
πωμένα καὶ τἄλλα, ὅσα που τοιαῦτά ἐστιν ἕτερα. 

AE. Φανερός, ὦ Θεαίτητε, εἶ σοφιστὴν οὐχ ἑωρακώς. 
ΘΕΑ͂Ι. Τί δή; 
ΞΕ. δόξει σοι μύειν 7) παντάπασιν οὐκ ἔχειν ὄμματα. 
OEAI. Πῶς: 

HE. Τὴν ἀπόκρισιν ὅταν οὕτως αὐτῷ διδῷς, ἐὰν 
ὃν κατόπτροις ἢ πλάσμασι λέγῃς τι, καταγελάσεταί σου 
τῶν λόγων, ὅταν dg βλέποντι λέγῃς αὐτῷ, προσποιούμενος 

,,»2.αοὔτε κάτοπτρα οὔτε ὕδατα γιγνώσκειν | οὔτε τὸ παράπαν 
ὄψιν, τὸ δ᾽ ἐκ τῶν λόγων ἐρωτήσει 056 μόνον. 

6 EAI. Ποῖον; 

EE. Τὸ διὰ πάντων τούτων, ἃ πολλὰ εἰπὼν ἠξίωσας 
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éyl προσειπεῖν ὀνόματι, φθεγξάμενος εἴδωλον ἐπὶ πᾶσιν 
ὡς ἕν ὄν. λέγε οὖν καὶ ἀμύνου μηδὲν ὑποχωρῶν τὸν ἄνδρα. 

ΘΕΑ͂Ι. Τί δῆτα, ὦ ξένε, εἴδωλον ἂν φαῖμεν εἶναι 55. 
πλήν ys τὸ πρὸς ταἀληϑινὸν ἀφωμοιωμένον ἕτερον ᾿τοι- 
οὗτον; 

EE. Ἕτερον δὲ λέγεις τοιοῦτον ἀληϑινόν, ἢ ἐπὶ τίνι 
τὸ τοιοῦτον εἶπες; 

OEAI. - Οὐδαμῶς ἀληϑινόν y, ἀλλ᾽ donis μέν. 
EE. '4oa τὸ ἀληϑινὸν ὄντως ὃν λέγων; 
6EAI. Οὕτως. 

ΞΕ. Τί δέ; τὸ μὴ ΤΥ &Q ἐναντίον ἀληθοῦς; 
EA4I Τί μήν; | 
EE. Οὐκ ὄντως ὃν ἄρα λέγεις τὸ ἐοικός, εἴπερ αὐτό κι’. Ou x dv 

γε μὴ ἀληϑινὸν ἐρεῖς. ἀλλ᾽ ἔστι γε μήν. 
ΘΕΑ͂Ι. Πῶς; ; 

"EE. Ox ὃν ἀληθῶς γε φῇς. θὄχσνν 3À. γε ios Ἀν on Ms, 
ΘΕΑ͂Ι. Οὐ γὰρ ovy πλήν y εἰκὼν ὅ ὄντως. 
AE. Οὐκ ὃν ἄρα οὐκ ὄντως ἐστὶν ὄντως ἣν λέγομεν vues. vis. 

εἰκόνα; 

ΘΕΑ͂Ι. Κινδυνεύει τοιαύτην τινὰ πεπλέχϑαι συμπλο- 
xijv τὸ μὴ ὃν τῷ ὄντι, καὶ μάλα ἄτοπον. 

AE. Πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον; ὁρᾷς γοῦν ὅτι καὶ νῦν 

διὰ τῆς ἐπαλλάξεως ταύτης ὁ πολυκέφαλος σοφιστὴς ἠνάγ- 
κακὲν ἡμᾶς τὸ μὴ Ov οὐχ ἑκόντας ὁμολογεῖν εἶναί πως. 

GEAL Ὁρῶ καὶ μάλα. 
ΞΕ. Τί δὲ δή; τὴν τέχνην αὐτοῦ τίνα ἀφορίσαντες 5». 

ἡμῖν αὐτοῖς συμφωνεῖν οἷοί τε ἐσόμεθα; 
OEAI. Πῇ καὶ τὸ ποῖόν τε φοβούμενος οὕτω λέγεις ; 

EE. Ὅταν περὶ τὸ φάντασμα αὐτὸν ἀπατᾷν φῶμεν 
καὶ τὴν τέχνην εἶναί τινα ἀπατητικὴν αὐτοῦ, τότε πότερον 
ψευδῆ δοξάξειν τὴν ψυχὴν ἡμῶν φήσομεν ὑπὸ τῆς ἐκείνου 
τέχνης, ἢ τί ποτ᾽ ἐροῦμεν; 

OEAL Τοῦτο" τί γὰρ ἂν ἄλλο εἴπαιμεν; 
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HE. ΨΨευδὴς δ᾽ αὖ δόξα ἔσται τἀναντία τοῖς οὖσι 

δοξάξουσα, ἢ πῶς; 
OEAIL Τάναντία. 

EE. Λέγεις ἄρα τὰ μὴ ὄντα δοξάζειν τὴν ψευδῆ δόξαν; 
ΘΕΔΙ. ᾿Δναγκη. 
AE. Πότερον μὴ εἶναι τὰ μὴ ὄντα δοξάξουσαν, 757 

πῶς εἶναι τὰ μηδαμῶς ὄντα; 
ΘΕΑ͂Ι.  Elval πως τὰ μὴ ὄντα δεῖ γε, εἴπερ ψεύσεταΐ 

ποτέ τίς τι καὶ κατὰ βραχύ. 
EE. ΤΙ δ᾽; οὐ καὶ μηδαμῶς εἶναι τὰ πάντως ὄντα 

δοξάξεται; 
6EAI. Ναί. 

AE. Koi τοῦτο δὴ ψεῦδος; 

EAI. Kol τοῦτο. 

AE. Καὶ λόγος, οἷμαι, ψευδὴς οὕτω κατὰ ταὐτὰ 
ψομισϑήσεται τά τε ὄντα λέγων μὴ εἶναι | καὶ τὰ μὴ ὄντα — 
εἶναι. 

pf9. ΘΕΑ͂Ι. Πῶς γὰρ ἂν ἄλλως τοιοῦτος γένοιτο; 
“ῳ ME. Σχεδὸν οὐδαμῶς: ἀλλὰ ταῦτα ὁ σοφιστὴς οὐ 

φήσει. ἢ τίς μηχανὴ συγχωρεῖν τινὰ τῶν εὖ φρονούντων, 
ὅταν ἄφϑεγκτα καὶ ἄῤῥητα καὶ ἄλογα καὶ ἀδιανόητα 

μὴ μὴ Pera. πγ)προδιωμολογημένα 7 τὰ ερὸ τούτων ὁμολογηθέντα; μαν- 

ϑάνομεν, ὦ Θεὰίτητε, ἃ λέγει; 

OEAI. Πῶς γὰρ οὐ μανθάνομεν, ὅτι τἀναντία φήσει 
λέγειν ἡμᾶς τοῖς νῦν δή, ψευδῆ τολμήσαντας εἰπεῖν dig 
ἔστιν ἐν δόξαις τε καὶ κατὰ λόγους; τῷ γὰρ μὴ ὄντι τὸ 
ὃν προσάπτειν ἡμᾶς πολλάκις ἀναγκάζεσθαι, διομολογη- 
σαμένους νῦν δή xov τοῦτο εἶναι πάντων ἀδυνατώτατον. 

AE. Ὀρθῶς ἀπεμνημόνευσας. ἀλλ᾽ ὥρα δὴ βουλεύ- 
εὔὄϑαι τί χρὴ δρὰν τοῦ σοφιστοῦ πέρι" τὰς γὰρ ἀνειλή- 
ψεις καὶ ἀπορίας, ἐὰν αὐτὸν διερευνῶμεν ἐν τῇ τῶν spev- 
δουργῶν καὶ γοήτων τέχνῃ τιθέντες, ὁρᾷς ὡς εὔποροι καὶ 
πολλαί. 
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6EAI. Kol μάλα. 

EE. Μικρὸν μέρος τοίνυν αὐτῶν διεληλύθαμεν, οὐ- 
σῶν εἷς ἕπος εἰπεῖν ἀπεράντων. 

GEAL ᾿ἀδύνατον γάρ, og ἔοικεν, τὸν σοφιστὴν ἑλεῖν, 
εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. . 

EE. Τί οὖν; ἀποστησόμεϑα νῦν μαλθακισϑέντερ; «6. 
OEAI Οὔκουν ἔγωγέ φημι δεῖν, εἰ καὶ κατὰ σμικρὸν 

οἷοί τ᾽ ἐπιλαβέσθαι πῃ τἀνδρός ἐσμεν. 
AE. Ἕξεις οὖν συγγνώμην καὶ καθάπερ νῦν εἶπες 

ἀγαπήσεις, ἐάν πῃ καὶ κατὰ βραχὺ παρασπασώμεϑα οὕτως Jp). ot 1 10. 
ἐσχυροῦ 1 λόγου; ἐλ ας μάλα vt 

OEAI. Πῶς γὰρ οὐχ ἕξω; 
ΞΕ.  Tó0s τοίνυν ἔτι μᾶλλον παραιτοῦμαί σε. 
GEAI. Τὸ ποῖον; 

EE. Μή με οἷον πατραλοίαν ὑπολάβῃς γίγνεσθαί τινα. 
ΘΕΑ͂Ι. Τί δή; 
ΞΕ. Τὸν τοῦ πατρὸς Παρμενίδου λόγον ἀναγκαῖον 

ἡμῖν ἀμυνομένοις ἔσται βασανίζειν, καὶ βιάξεσθαι τό τε μάνα pd eve. dO 

μὴ ὃν εἷς ἔστι κατά τι καὶ τὸ ὃν αὖ πάλιν εἷς οὐκ ἔστι τι din 
OEAI. Φαίνεται τὸ τοιοῦτον διαμαχητέον ἐν τοῖς 

λόγοις. 

EE. Πῶς γὰρ οὐ φαίνεται καὶ τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο σι,..τν.γ45.2. 
τυφλῷ; τούτων γὰρ μήτε ἐλεγχϑέντων μήτε ὁμολογηθέντων 
σχολῇ ποτέ τις οἷός τε ἔσται περὶ λόγων ψευδῶν λέγων ἢ 
δόξης, εἴτε εἰδώλων εἴτε εἰκόνων εἴτε μιμημάτων εἴτε 
φαντασμάτων αὐτῶν, ἢ καὶ περὶ τεχνῶν τῶν ὅσαι περὶ uri 452 tup p 
'ταῦτά εἰσι, μὴ καταγέλαστος εἶναι τὰ ἐναντία ἀναγκαζό- —— 777. 
μενος αὐτῷ λέγειν. | 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αληϑέστατα. 
| ARE. Διὰ ταῦτα μέντοι τολμητέον ἐπιτίθεσθαι τῷ πα- 57 ^ 222. 

τρικῷ λόγῳ νῦν, 7] τὸ παράπαν ἑατέον, εἰ τοῦτό τις εἴργει 
δρᾷν ὄκνος. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλ ἡμᾶς τοῦτό γε μηδὲν μηδαμῇ εἴρξῃ. » κὰν pru p 
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EE. Τρίτον τοίνυν ἕἔτε σε σμικρόν τι παραιτήσομαι. 
ΘΕΜ“].  Aéys μόνον. ὶ 

"κορμί ἈΠΕ, Εἶπόν που νῦν δὴ λέγων ὡς πρὸς τὸν περὶ ταῦτ᾽ 
ἔλεγχον ἀεί τε ἀπειρηκὼς ἐγὼ τυγχάνω καὶ δὴ καὶ τὰ νῦν. 

OEAI.  Eintg. 

ΞΕ. Φοβοῦμαι δὴ τὰ εἰρημένα, μή ποτε διὰ ταῦτά 
θέμε Jes ̂-. σοι μανιχὸς εἶναι δόξω παρὰ πόδα μεταβαλὼν ἐμαυτὸν 
2 σαραῦνν. "9. ἄνω καὶ κάτω. σὴν γὰρ δὴ χάριν ἐλέγχειν τὸν λόγον ἐπε- 

ϑησόμεθα, ἐάνπερ ἐλέγχωμεν. 
GEAI. Ὡς τοίνυν ἔμοιγε μηδαμῇ δόξων μηδὲν πλημ- 

μελεῖν, ἂν ἐπὶ τὸν ἔλεγχον τοῦτον καὶ τὴν ἀπόδειξιν ἴῃς, 
ϑαῤῥῶν ἔθι τούτου γε ἕνεκα. 

ΞΕ. Φέρε δή, τίνα ἀρχήν τις ἂν ἄρξαιτο παραχιν- 
δυνευτικοῦ λόγου; δοκῶ μὲν γὰρ τήνδ᾽, ὦ παῖ, τὴν ὁδὸν 
ἀναγκαιοτάτην ἡμῖν εἶναι τρέπεσθαι. | 

GEAI. Ποίαν δή; | 
— "is HE. Τὰ δοκοῦντα νῦν ἐναργῶς ἔχειν ἐπισκέψασθαι 

|! πρῶτον, μή πῃ τεταραγμένοι μὲν ὦμεν περὶ ταῦτα, δα- 
δίως δ᾽ ἀλλήλοις ὁμολογῶμεν ὡς εὐκρινῶς ἔχοντες. 

GEAI. Aéys σαφέστερον ὃ λέγεις. 
AE.  E)vxólog μοι δοκεῖ Παρμενίδης ἡμῖν διειλέχϑαε 

καὶ πᾶρ ὅστις πώποτε ἐπὶ κρίσιν ὥρμησε τοῦ τὰ ὄντα 
διορίσασθαι πόσα τε καὶ ποῖά ἐστιν. 

ΘΕΔ4Ι. Ilj; 

AE. IMo09ó» τινα ἕκαστος φαίνεταί μοι διηγεῖσθαι 
fei. iy pesi audi» οἷς οὖσιν ἡμῖν, ὁ uiv ὡς τρία τὰ ὄντα, πολεμεῖ 
pee Pr). δὲ ἀλλήλοις ἐνίοτε αὐτῶν ἅττα πῃ, τοτὲ δὲ καὶ φίλα 

γιγνόμενα γάμους τε καὶ τόκους καὶ τροφὰς τῶν ἐχγόνων 
παρέχεται" δύο δὲ ἕτερος εἰπών, ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ἢ ϑερ- 
μὸν καὶ ψυχρόν, συνοικίξει τε αὐτὰ καὶ ἐκδίδωσι. τὸ δὲ 

fand tpi £4 9. παρ᾽ ἡμῶν ᾿Ἐλεατικὸν ἔϑνος, ἀπὸ Ξενοφάνους τὸ καὶ ἔτι 

ron 44 /h Ae TQOGOS» ἀρξάμενον, mg ἑνὸς ὄντος τῶν πάντων καλου- 
ni rey n μον οὕτω διεξέρχεται τοῖς μύϑοις. Ἰάδες δὲ καὶ Σικελαί 
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τινες ὕστερον Μοῦσαι ξυννενοήκασιν ὅτι συμπλέκειν ἀσφα- 7 rp b T 
λέστατον ἀμφότερα καὶ λέγειν eg τὸ ὃν πολλά τε καὶ ἔν 
ἔστιν, ἔχθρᾳ δὲ καὶ φιλίᾳ συνέχεται. διαφερόμενον γὰρ | 
ἀεὶ ξυμφέρεται, φασὶν αἱ συντονώτεραι τῶν Μουσῶν" αἱ. € 

Hie 

τὴν μέρει ;; δὲ τοτὲ μὲν ἕν εἶναί φασι τὸ πᾶν καὶ φίλον Lr p MAPPA 
᾿ἀφροδίτης, τοτὲ δὲ | πολλὰ καὶ πολέμιον αὐτὸ αὐτῷ διὰ er ἢ 
ψεῖκός τι. ταῦτα δὲ πάντα εἰ μὲν ἀληϑῶς τις ἢ μὴ pe ^n 
vov εἴρηκε, χαλεπὸν καὶ πλημμελὲς οὕτω μεγάλα πλεινοῖς LL fare iuret p 
καὶ παλαιοῖς ἀνδράσιν ἐπιτιμῶν" ἐκεῖνο δὲ ἀνεπίφϑονον 7 "^77 
ἀποφήνασθαι. 

GEAI. Τὸ ποῖον; 

EE. "Ori λίαν τῶν πολλῶν ἡμῶν ὑπεριδόντες ὠλιγώ- 
qnoa»: οὐδὲν γὰρ φροντίσαντες εἴτ᾽ ἐπακολουθοῦμεν αὖ- 
τοῖς λέγουσιν εἴτε pute περαίνουσε τὸ σφέτερον 

αὐτῶν ἕκαστοι. 
ΘΕΑ͂Ι. Πῶς λέγεις; 
EE. Ὅταν τις αὐτῶν φϑέγξηται λέγων αἷς ἔστιν ἢ 

γέγονεν ἢ γίγνεται πολλὰ ἢ ἕν ἢ δύο, xol ϑερμὸν αὖ 
φυχρῷ συγκεραννύμενον, ἄλλοϑί πῃ διακρίσεις καὶ συγκρί- 
σεις ὑποτιϑείς, τούτων, ὦ Θεαίτητε, ἑκάστοτε σύ τι πρὸς 
ϑεῶν ξυνίης ὅ τι λέγουσιν; ἐγὼ μὲν γὰρ ὅτε μὲν ἦν νεώ- 
τερος, τοῦτό τε τὸ νῦν ἀπορούμενον ὁπότε τις εἴποι, τὸ 

μὴ ὄν, ἀκριβῶς ὥμην ξυνιέναι" νῦν δὲ ὁρᾷς ἵν᾽ ἐσμὲμ 
αὐτοῦ πέρι τῆς ἀπορίας. 

6EAI. Ὁρῶ. 

AE. Τάχα τοίνυν ἴσως οὐχ ἧττον κατὰ τὸ ὃν ταὐτὸν ὁ. 

τοῦτο πάϑος εἰληφότες ἐν τῇ ψυχῇ περὶ μὲν τοῦτο εὐπο-  ὶρ..1)»5772. 
ρεῖν φαμὲν καὶ μανθάνειν ὁπόταν τις αὐτὸ φϑέγξηται, 
περὶ δὲ θάτερον οὔ, πρὸς ἀμφότερα ὁμοίως ἔχοντες. | 

OEAI. "Icog. | 

EE. Kol περὶ τῶν ἄλλων δὴ τῶν προειρημένων ἡμῖν | 
ταὐτὸν τοῦτο εἰρήσθω. 
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ΘΕΑῚ. Πάνυ ys. 
HE. Τῶν μὲν τοίνυν πολλῶν πέρε καὶ μετὰ τοῦτο 

σκεψόμεϑ', ἂν δόξῃ, περὶ δὲ τοῦ μεγίστου τε καὶ ἀρχηγοῦ 
πρώτου νῦν σκεπτέον. 

OEAL Τίνος δὴ λέγεις; ἢ δῆλον ὅτι τὸ ὃν φὴς -ρῶ- 

τον δεῖν διερευνήσασθαι, τί ποθ᾽ οἱ λέγοντες αὐτὸ δηλοῦν 
I ἡγοῦνται; 
e ee phys ..—  X*E. Kerà πόδα ye, εὖ Θεαίτητε, ὑπέλαβες. λέγω 
a γὰρ δὴ ταύτῃ δεῖν ποιεῖσθαι τὴν μέθοδον ἡμᾶς, olov 

αὐτῶν παρόντων ἀναπυνθανομένους ὧδε" Φέρε, ὁπόσοι 
ϑερμὸν καὶ ψυχρὸν ἢ τινε δύο τοιούτω τὰ πάντ᾽ εἶναί 

(4 δι. πρᾶν να φατε, τί ποτε ἄρα τοῦτ᾽ ἐπ᾽ ἰμφοῖν φϑέγγεσθε, λέγοντες 
ἄμφω καὶ ἑκάτερον εἶναι; τί τὸ εἶναι τοῦτο ὑπολάβωμεν 
ὑμῶν; πότερον τρίτον παρὰ τὰ δύο ἐκεῖνα, καὶ τρία τὸ 

Jg. πᾶν, ἀλλὰ μὴ δύο ἔτι xaO ὑμᾶς τιθῶμεν; οὐ γάρ που 
τοῖν γε δυοῖν καλοῦντες θάτερον ὃν ἀμφότερα ὁμοίως 
εἶναι Aéyste* σχεδὸν γὰρ dv ἀμφοτέρως ἕν, ἀλλ᾽ οὐ δύο εἴτην. 

GEAIL ᾿Αληϑῆ λέγεις. 
EE. '4AM' ἄρα τὰ ἄμφω βούλεσθε καλεῖν ὄν; 
ΘΕΔ]:. Ἴσως. 

EE. IA, ὦ φίλοι, φήσομεν, | κἂν οὕτω τὰ δύο 1έ- 
γοιτ᾽ ἂν αν σεῶτα ἕν. 

6 EAI. ᾿Ορθότατα εἴρηκας. 

PITT α΄ HE. 'Exuó) τοίνυν ἡμεῖς ἠπορήκαμεν, ὑμεῖς αὐτὰ 
ἡμῖν ἐμφανίξετε ἱκανῶς, τί ποτε βούλεσθε anuaívtu ὁπό- 
ταν ὃν φϑέγγησθε. δῆλον γὰρ αἷς ὑμεῖς μὲν ταῦτα πάλαι 
γιγνώσκετε, ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ μὲν φόμεθα, νῦν δ᾽ ἦπο- 
φήκαμεν. διδάσκετε οὖν πρῶτον τοῦτ᾽ αὐτὸ ἡμᾶς, ἵνα μὴ 

276.65; δοξάξωμεν μανθάνειν μὲν τὰ λεγόμενα παρ᾽ ὑμῶν, τὸ δὲ 
τούτου γίγνηται πᾶν τοὐναντίον. Ταῦτα δὴ λέγοντές τε 
καὶ ἀξιοῦντες παρά τε τούτων καὶ παρὰ τῶν ἄλλων, ὅσοι 
πλεῖον ἑνὸς λέγουσι τὸ πᾶν εἶναι, μῶν, ὦ παῖ, τι πλημ- 
μελήσομεν; 
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ΘΕΑ͂Ι. "Hwuord γε: 

ΞῈ Τί δέ; παρὰ τῶν ἕν τὸ πᾶν λεγόντων XQ οὐ Ἄμε MUT 
ζ- 

πευστέον εἰς δύναμιν τί ποτε λέγουσι τὸ ὄν; VM 

GEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 

KE. Τόδε τοίνυν ἀποχρινέσθωσαν. Ἔν πού φατε 
μόνον εἶναι; Φαμὲν γάρ, φήσουσιν. ἡ γάρ; 

ΘΕΑ͂Ι. Ναί. 

EE. Τί δέ; ὃν καλεῖτέ vi; Qv.) 
OEAI  Naí. 

HE. Πότερον ὅπερ ἕν, ἐπὶ τῷ αὐτῷ προσχρώμενοι 
δυοῖν ὀνόμασιν, ἢ πῶς; 

ΘΕΑ͂Ι. Τίς οὖν αὐτοῖς ἡ μετὰ τοῦτ᾽, ὦ ξένε, duó- 5a. 

χρίσις; 
EE. «Δῆλον, ὦ Θεαίτητε, ὅτι τῷ ταύτην τὴν ὑπόϑε- 

σιν ὑποθεμένῳ πρὸς τὸ νῦν ἐφωτηϑὲν καὶ πρὸς ἄμο δὲ 
ὁτιοῦν οὐ πάντων ῥᾷστον ἀποκρίνασθαι. 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς; 

KE. Τό vs δύο ὀνόματα ὁμολογεῖν εἶναι μηδὲν 8έ- ^ 
μενον πλὴν ἕν καταγέλαστόν που. 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς δ᾽ οὔ; 

EE. Καὶ τὸ παράπαν ys ἀποδέχεσθαι τοῦ λέγοντος .^ 
ες ἔστιν ὄνομά τι, λόγον οὐκ ἂν ἔχον. Jet ἔχειψο: ΤΆ, δ,ον. f/f. 

6EAI. Πῇ; 

ΞΕ. Τιϑείς τε τοὔνομα τοῦ πράγματος ἕτερον δύο 
λέγει πού τινξ. 

ΘΕΑ͂Ι. Ναί. 

ΞΕ. Kol μὴν ἂν ταὐτόν γε αὐτῷ τιϑῇ τοὔνομα, ἢ 
μηδενὸς ὄνομα ἀναγκασθήσεται λέγειν" εἰ δέ τινος αὐτὸ 

φήσει, συμβήσεται τὸ ὄνομα ὀνόματος ὄνομα μόνον, ἄλλου 
δὲ οὐδενὸς ὅν. 

6EAI. Οὕτως. 

EE. Ke αἱ τὸ ἕν γε, ἑνὸς ἕν ὃν μόνον, καὶ τοῦτο ὀνό- 
ματος αὖ τὸ ἕν àv, Faft. M] pone τ. 
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GEAI. ᾿Ανάγκη. 

HE. ΤΙ δέ; τὸ ὅλον ἕτερον τοῦ ὄντος ἑνὸς ἢ 7 ταὐτὸν 
φήσουσι τούτῳ; 

ο.Φ. ΘΕΑ͂Ι. Πῶς γὰρ οὐ φήσουσί τε καὶ φασίν; 
EE. Ei τοίνυν ὅλον ἐστίν, ὥσπερ καὶ Παρμενίδης 

λέγει, 
πάντοθεν εὐκύχλον σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκῳ, 
μεσσόϑεν ἰσοπαλὲς πάντῃ τὸ γὰρ οὔ τέ τι μεῖξον 
οὔ τέ τι βαιότερον πελέναι χρεόν ἐστι τῇ ἢ τῇ, 

, τοιοῦτόν γε ὃν τὸ ὃν μέσον τε καὶ ἔσχατα ἔχει, ταῦτα δὲ 

! ἔχον πᾶσα ἀνάγκη μέρη ἔχειν. ἢ πῶς; 
GEAI. Οὕτως. 

5355. WE. ᾿Αλλὰ Ι μὴν τό γε μεμερισμένον πάθος μὲν τοῦ ἑνὸς 
ἔχειν ἐπὶ τοῖς μέρεσι πᾶσιν οὐδὲν ἀποκωλύει, καὶ ταύτῃ 
δὴ πᾶν τε ὃν καὶ ὅλον ὃν εἶναι. 

ΘΕΑ͂Ι. Tí 9 ob; 
EE. Τὸ δὲ πεπονθὸς ταῦτα dQ ovx ἀδύνατον αὐτό 

| ye τὸ ὃν αὐτὸ εἶναι; 
6EAI. Πῶς; 

ΞΕ. 'Ausoig δή που δεῖ παντελῶς τό γε βένθος ἕν 
κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον εἰρῆσθαι. 

OEAI. Δεῖ γὰρ οὖν. 

αὐιδαμεάνι 3 15. IE. Τὸ δέ γε τοιοῦτον ἐκ πολλῶν μερῶν ὃν οὐ αὔυμ- 
φ γι᾿ τῷ e ἡφμρωνήσει τῷ λόγῳ. 

6EAI. Μανθάνω. 

x.) EE. Πότερον δὴ ζάϑος ἔχον τὸ ὃν τοῦ ἑνὸς οὕτως 
ὃν τε ἔσται καὶ ὅλον, 7] παντάπασι μὴ λέγωμεν ὅλον εἶναι 
τὸ 0v; 

ΘΕΑ͂Ι. Χαλεπὴν προβέβληκας αἵρεσιν. 
KE. “Ιληθέστατα μέντοι λέγεις. πεπονθός τε γὰρ τὸ 

boh βανεγγα ὃν ἣν εἶναί πωρ, οὐ ταὐτὸν ὃν τῷ ἑνὶ φαίνεται, καὶ πλέ- 
ova δὴ τὰ πάντα ἑνὸς ἔσται l- 

OEAI. Naí. 
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EE. Καὶ μὴν ἐάν ys τὸ ὃν ἢ μὴ ὅλον διὰ τὸ πεπον- ó^. 
ϑέναι τὸ ὑπ ἐκείνου πάθος, ἦ δὲ αὐτὸ τὸ ὅλον, ἐνδεὲς pé onda 
τὸ ὃν ἑαυτοῦ ξυμβαίνει. 

O6EAI. Πάνυ γε. 

KE. Καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἑαυτοῦ στερόμε- : 
vov οὐκ ὃν ἔσται τὸ ὄν. 

ΘΈΑΙ. Οὕτως. 

EE. Καὶ ἑνός γε αὖ πλείω τὰ πάντα γίγνεται, τηῦ τε 
ὄντος καὶ τοῦ ὅλον χωρὶς ἐδίαν ἑκατέρου φύσιν εἰληφότος. 

OEAI. Ναί. 

ΞΕ. Μὴ à ὄντος δέ -ye τὸ 1 παράπαν. τοῦ ὅλου, ταὐτά p) 

τε ταῦτα ὑπάρχει τῷ ὄντι καὶ πρὸς τῷ μὴ εἶναι μηδ᾽ ἂν 
γενέσθαι ποτὲ ὄν. 

EAIL Tt δή; 

EAE. T) γενόμενον ἀεὶ γέγονεν ὅλον, ὥστε οὔτε οὐ- 
σίαν οὔτε γένεσιν εἷς οὖσαν δεῖ προσαγορεύειν [τὸ ὃν ἢ] 
τὸ ὅλον ἐν τοῖς οὖσι μὴ τιθέντα. 3 

OEAI. Παντάπασιν ἔοικε ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν. 
HE. Kol μὴν οὐδ᾽ ὁποσονοῦν τι δεῖ τὸ μὴ ὅλον εἶναι" 

ποσόν τι γὰρ ὄν, ὁπόσον ἂν y, τοσοῦτον ὅλον ἀναγκαῖον 
εἶναι. | 

OEAI. Κομιδῇ γε. 

EE. Καὶ τοίνυν ἄλλα. μυρία ἀπεράντους ἀπορίας ἕκα- 47 ζζλλομίνείω 
στον εἰληφὸς φανεῖται τῷ τὸ ὃν εἴτε δύο τινὲ. εἴτε ἐν mild Li dida 

εἶναι λέγοντι. 
ΘΕΑ͂Ι. mioi σχεδὸν καὶ τὰ νῦν ὑποφαίνοντα᾽ συν- qom. 3ὲ im Msc, 

ἅπτεται γὰρ ἕτερον ἐξ ἄλλου, μείζω καὶ χαλεπωτέρων s is 22 A. ΦἼΣ 
φέρον περὶ τῶν ἔμπροσθεν ἀεὶ ῥηϑέντων πλάνην. 

AE. Τοὺς μὲν τοίνυν διακριβολογουμόνους ὄντος τε 
σέρι καὶ μὴ πάνυ μὲν οὐ διεληλύθαμεν, Ὅμως “δὲ ἱκανῶς y. rdrree 

ἐχέτω" τοὺς δὲ ἄλλως λέγοντας αὖ θεατέον, ἵν᾽ ἐκ πάντων dou, rl oia, 
εἰδῶμεν ὅ ὅτι τὸ ὃν τοῦ μὴ ὄντος οὐδὲν εὐπορώτερον | εἰπεῖν ev “χά; Ju. 

Ὁ tí ποτ᾽ ἔστιν. x /9g euer ye π 

ἀρεῖς τοί 
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pa4K OEAL Οὐκοῦν πορεύεσθαι χρὴ καὶ ἐπὶ τούτους. 
πθμεε porfetot arie rot: LE. Καὶ μὴν ἔοικέ γε ἐν αὐτοῖς οἷον γιγαντομαχία 
fe TRY ee εἶναι διὰ τὴν ἀμφισβήτησιν περὶ τῆς οὐσίας πρὸς 

᾿ ἀλλήλους. 
OEAI. Ilog; 

KE. Ol μὲν εἰς γῆν ἐξ οὐρανοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου 
Aon πάντα ἕλκουσι, ταῖς χερσὶν ἀτεχνῶς πέτρας καὶ δρῦς πε- 

φιλαμβάνοντες. τῶν γὰρ τοιούτων ἐφαπτόμενοι πάντων 
διωισσχυρίξονται τοῦτο εἶναι μόνον ὃ παρέχει προσβολὴν καὶ 
ἐπαφήν τινα, ταὐτὸν σῶμα καὶ οὐσίαν ὁριξόμενοι, τῶν 

Dri ne tA 0b ἄλλων εἴ τίς φησι μὴ σῶμα ἔχον εἶναι, καταφρονοῦν- 
^ τες τὸ παράπαν καὶ οὐδὲν ἐθέλοντες ἄλλο ἀκούειν. 
npn rro AT Ἦ δεινοὺς εἴρηκας ἄνδρας" ἤδη γὰρ καὶ ἐγὼ 

οὔτ 
497 ΝΜ 
HxaFiprdires op radit ὧν συχνοῖς προσέευχον. I peni t^ E ες up ὅ5» IA Sita Jg JÀhencf 453 

. — 44. HE. Τοιγαροῦν oi πρὸς αὐτοὺς ἀμφισβητοῦντες μάλα 
εὐλαβῶς ἄνωθεν ἐξ ἀοράτον ποθὲν ἀμύνονται, νοητὰ 

dI veia itirra καὶ ἀσώματα εἴδη βιαξόμενοι τὴν ἀληθινὴν οὐσίαν 
εἶναι" τὰ δὲ ἐκείνων σώματα καὶ τὴν λεγομένην ὑπ᾽ αὐτῶν 
ἀλήθειαν κατὰ σμικρὰ διαϑραύοντες ἐν τοῖς λόγοις γένεσιν 

9e; b int ἀντ᾽ οὐσίας φερομένην τινὰ προσαγορεύουσιν. ἐν μέσῳ δὲ 

RE ὙΕπερὶ ταῦτα ἄπλετος ἀμφοτέρων μάχη τις, ὦ Θεαίτητε, 
in dod ἀεὶ ξυνέστηκεν. 

᾿ AP 6 EAI. 4in9 1. 

due) Rn Lu AE. Ile ἀμφοῖν τοίνυν τοῖν γενοῖν κατὰ μέρος λά- 
βωμεν λόγον ὑπὲρ ἧς τίθενται τῆς οὐσίας. 

'ΘΕΑΙ. Πῶς οὖν δὴ ληψόμεθα; 

EE. Παρὰ μὲν τῶν ἐν εἴδεσιν αὐτὴν τυϑεμένων ῥᾷον" 
ἡμερώτεροι ydQ: παρὰ δὲ τῶν εἰς σῶμα πάντα ἑλκόντων 
βίᾳ χαλεπώτερον, ἴσως δὲ καὶ σχεδὸν ἀδύνατον. ἀλλ᾽ ὧδέ 
μοι δεῖν δοκεῖ περὸ αὐτῶν δρᾷν. 

ΘΕΑ͂Ι. Ilog; 

EE. Μάλιστα μέν, εἴ πῃ δυνατὸν ἦν, ἔργῳ βελτίους 
αὐτοὺς ποιεῖν" εἰ δὲ τοῦτο μὴ ἐγχωρεῖ, λόγῳ ποιῶμεν, 
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ὑποτιθέμενοι νομιμώτερον αὐτοὺς ἢ νῦν ἐθέλοντας dv 
ἀποκρίνασθαι. τὸ γὰρ ὁμολογηϑὲν παρὰ βελτιόνων που 
κυριώτερον ἢ τὸ παρὰ χειρόνων ἡμεῖς δὲ οὐ τούτων φρον- 
vífousv, ἀλλὰ τἀληϑὲς ζητοῦμεν. 

VEAI. ᾿Ορϑύτατα. 
EE. Ἀέλενε δὴ τοὺς βελτίους γεγονότας ἀποκρίνασθαί 67. 

σοι, καὶ τὸ λεχθὲν παρ᾽ αὐτῶν ἀφερμήνευε. Jt XJ 9 pne epp] vs v. 
OEAI. Ταῦτ᾽ ἔσται. 

EE. Asyóvtov δὴ ϑνητὸν toov εἰ φασὶν εἶναί τι. 
OEA4I. Πῶς δ᾽ οὔ; 
EE. Τοῦτο δὲ οὐ σῶμα ἔμψυχον ὁμολογοῦσιν; 
OEAL Πάνυ᾽ γε. 
EE. Τιϑέντες τι τῶν ὄντων ψυχήν; 
| GEAI. Ναί. 
EHE. T δέ; ψυχὴν οὐ τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δὲ ἄδι- 207. 

κόν φασιν εἶναι, καὶ τὴν μὲν φρόνιμον, τὴν δὲ ἄφρονα; 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 
HE. 'AMV οὐ δικαιοσύνης ἕξει καὶ παρουσίᾳ τοιαύτην 

αὐτῶν ἑκάστην γίγνεσθαι, καὶ τῶν ἐναντίων τὴν ivavríav; 
GEAI. Ναί, καὶ ταῦτα ξύμφασιν. 
AE. ᾿Αλλὰ μὴν τό γε δυνατόν vo παραγίγνεσθαι καὶ 

ἀπογίγνεσθαι πάντως εἶναί τι φήσουσιν. 

GEAI. Φασὶ μὲν ovv. 
AE. Οὗσης οὖν δικαιοσύνης καὶ φρονήσεως καὶ τῆς 

ἄλλης ἀρετῆς καὶ τῶν ἐναντίων, καὶ δὴ καὶ ψυχῆς ἐν ἡ 
ταῦτα ἐγγίγνεται, πότερον ὁρατὸν καὶ dmróv εἶναί φασί 
τι αὐτῶν ἢ πάντα ἀόρατα; 

OEAI. Σχεδὸν οὐδὲν τούτων γὲ ὁρατόν. 

. 7E. Τί δέ; τῶν τοιούτων μῶν σῶμά τι λέγουσιν 65. 
ἴσχειν; 

GEAI. Τοῦτο οὐκέτι κατὰ ταὐτὰ ἀποκρίνονται πᾶν, 
ἀλλὰ τὴν uiv ψυχὴν αὐτὴν δοκεῖν σφίσι σῶμά τι κεχτῆ- 3 
σϑαι, φρόνησιν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ὧν ἠρώτηκας, 
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Woo. 77e πο 1 tlogOvOVtOL τὸ τολμᾷν ἢ μηδὲν τῶν ὄντων αὐτὰ ὁμολογεῖν 
Tem ἢ πάντ᾽ εἶναι σώματα διισχυρίξεσθϑαι. 

ΞΕ. Σαφῶς γὰρ ἡμῖν, ὦ Θεαίτητε, βελτίους γεγόνα- 

σιν ἄνδρες, ἐπεὶ τούτων οὐδ᾽ ἂν ἕν ἐπαισχυνθεῖεν οἵ γε 
“γ,.. αὐτῶν σπαρτοί τε καὶ αὐτόχϑονες, ἀλλὰ διατείνοιντ᾽ ἂν 

πᾶν 0 μὴ δυνατοὶ ταῖς χερσὶ ξυμκιέξειν εἰσίν, ὡς ἄρα 
τοῦτο οὐδὲν τὸ παράπαν ἐστίν. 

ΘΕΑ͂Ι. Σχεδὸν οἷα διανοοῦνται λέγεις. 
AE. Πάλιν τοίνυν ἀνερωτῶμεν αὐτούς εἰ γάρ τι καὶ 

σμικρὸν ἐθέλουσι τῶν ὄντων συγχωρεῖν ἀσώματον, ἑξαρ- 
κεῖ. τὸ γὰρ ἐπί τε τούτοις ἅμα καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις ὅσα ἔζει 
σῶμα ξυμφυὲς γεγονός, εἰς ὃ βλέποντες ἀμφότερα sivo 

és. λέγουσι, τοῦτο αὐτοῖς ῥητέον. Ty οὖν ἴσως ἂν ἀπο- 
ροῖεν" εἰ δέ τι τοιοῦτον πεπόνθασι, σκόπει, προτεινο- 
μένων ἡμῶν, do ἐθέλοιεν ἄν δέχεσθαι καὶ ὁμολογεῖν 
τοιόνδ᾽ εἶναι τὸ ὄν. 

GEAI. Τὸ ποῖον δή; λέγε, καὶ τάχα εἰσόμεθα. 
. KE. Λέγω δὴ τὸ καὶ ὑποιανοῦν κεκτημένον δύνα- 
' uiv. εἴτ᾽ εἰς τὸ ποιεῖν ὅτερον ὁτιοῦν’ πεφυκὸς εἴτ᾽ εἰς τὸ 

ον Lp ond]. Iro p EQ Uy xal σμικρότατον ὑπὸ τοῦ φανλοτάτου, xd» εἰ μό- 
"ee fh nm-?1P.09 εἰσάπαξ, πᾶν τοῦτο ὄντως εἶναι" τίθεμαι γὰρ ὅρον 
def joe det. ὁρίξειν τὰ ὄντα, og ἔστιν ovx ἄλλο τι πλὴν δύναμις. 

GEAI. ᾿Α41λ1᾽ ἐπείπερ αὐτοί γε οὐκ ἔχουσιν ἐν τῷ πα- 
φρόνει τούτου βέλτιον λέγειν, δέχονται τοῦτο. 

AE. Kológ: ἴσως γὰρ dv εἰσύσεερον ἡμῖν τε καὶ τού- 
τοῖς ἕτερον ὧν φανείη. πρὸς μὲν οὖν τούτους τοῦτο | ἡμῖν 
ἐνταῦθα μενέτω ξυνομολογηϑ ἕν. ᾿ 

GFAI. Μένει. 

η5. EE. Πρὸς δὴ τοὺς ἑτέρους ἴωμεν, τοὺρ τῶν εἰδῶν 
p 4*4. φίλους σὺ δ᾽ ἡμῖν καὶ τὰ παρὰ τούτων ἀφερμήνευε. 

ΘΕΑΙ. Ταῦτ᾽ ἔσται. 
εϑδμκίς9- ΒΕ. Γένεσιν, τὴν δὲ οὐσίαν χωρίς πον. διελόμενοι 

λέγετε; ἦ γάρ; 
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ΘΕΜΙ. Naí. 

ΞῈ. Kol σώματι μὲν ἡμᾶς γενέσει δι’ αἰσθήσεως κοι- 
νωνεῖν, διὰ λογισμοῦ δὲ ψυχῇ πρὸς τὴν ὄντως οὐσίαν, ἣν 
ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχειν φατέ, γένεσιν δὲ ἄλλοτε 
ἄλλως. . 

ΘΕΑ͂Ι. Φαμὲν γὰρ οὖν. 
EE. Τὸ δὲ δὴ κοινωνεῖν, ὦ πάντων ἄριστοι, τί τοῦθ᾽ 

ὑμᾶς im ἀμφοῖν λέγειν φῶμεν; dQ οὐ τὸ νῦν δὴ παρ᾽ 

ἡμῶν δηθϑέν; — 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον: 

EE. Πάϑημα ἢ ποίημα ἐκ δυνάμεώς τινος ἀπὸ τῶν 
πρὸς ἄλληλα ξυνιόντων γιγνόμενον. Τάχ᾽ οὖν, ὦ Otaí- | 

τητε, αὐτῶν τὴν πρὸς ταῦτα ἀπόκρισιν σὺ μὲν οὐ κατα- ὧκ v uncias mat 
κούεις, ἐγὼ δὲ ἴσως διὰ συνήϑειαν. dios ρα 

OEAI. Tív' οὖν δὴ λέγουσι λόγον; 

AE. Οὐ συγχωροῦσιν ἡμῖν τὸ νῦν δὴ ῥηθὲν πρὸς τοὺς “7.. 
γηγενεῖς οὐσίας πέρι. 

OEAI. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. Ἱκανὸν ἔϑεμεν ὅρον που τῶν ὄντων, ὅταν τῷ 2 νυ". Ig d δ: 

παρῇ ἡ τοῦ πάσχειν ἢ δρᾷν καὶ πρὸς τὸ σμικρότατον 

δύναμις; d , 

ΘΕΑ͂Ι. Ναί. 
AE. Πρὸς δὴ ταῦτα τόδε λέγουσιν, ὅτι γενέσει μὲν ᾿ 

μέτεστι τοῦ πάσχειν καὶ ποιεῖν δυνάμεως, πρὸς δὲ οὐσίαν 
τούτων οὐδετέρου τὴν δύναμιν ἁρμόττειν φασίν. 

GEAI. Οὐκοῦν λέγουσί τι; 
ΞῈ. Πρὸς ὅ γε λεκτέον ἡμῖν ὅτι δεόμεθα παρ᾽ cU- 

τῶν ἔτι πυϑέσθαι σαφέστερον, εἰ προσομολογοῦσι τὴν μὲν 
ψυχὴν γιγνώσκειν, τὴν δ᾽ οὐσίαν γιγνώσκεσθαι. 

GEAI. Φασὶ μὴν τοῦτό γε. 
EE. Τί δέ; τὸ γιγνώσκειν ἢ τὸ γιγνώσκεσθαι φατὲ 

ποίημα 7) πάθος ἢ ἀμφότερον; ἢ τὸ μὲν πάθημα, τὸ δὲ(} οὐ μῶν - “έν. 
ϑάτερον; ἢ παντάπασιν οὐδέτερον οὐδετέρον τούτων με- Mu) Inf 

PLATO IV. ά 
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. ΘΕ. Apoya t ταλαμβάνειν; δῆλον ὡς οὐδέτερον οὐδεεέρον᾽ τἀναντία 

wee Ie lo ἂν τοῖς ἔμπροσθεν λέγοιεν. 
ΘΕΑ͂Ι. Μανϑάνω. 

ΞῈ. Τὸ δὲ ὡς τὸ γιγνώσκειν εἴπερ ἔσται ποιεῖν τι, 
Ι τὸ γιγνωσκόμενον ἀναγκαῖον αὖ ξυμβαίνει πάσχειν. τὴν 

| οὐσίαν δὴ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον γιγνωσκομένην ὑπὸ τῆς 
γνώσεως, καϑ' ὅσον γιγνώσχεταε, κατὰ τοσοῦτον κινεῖσθαι 
| διὰ τὸ πάσχειν, ὃ δή φαμὲν οὐκ ἂν γενέσθαι περὶ τὸ 

ἠρεμοῦν. 
ΘΕΑ͂Ι. Ὀρθῶς. 

4 AE. Τί δὲ πρὸς ig; εἷς ἀληθῶς κίνησιν καὶ ζωὴν 
Aere. 4 Phys ord ψυχὴν καὶ φρόνησιν ἡ ῥαδίως πεισϑησόμεϑα τῷ παν- 
ἌΧ v» ἤπτελῶς ὄντι μὴ παρεῖναι, μηδὲ £y» αὐτὸ μηδὲ | φρονεῖν, 

dr: 12, MC A ἀλλὰ σεμνὸν καὶ ἅγιον, γοῦν οὐκ ἔχον, ἀκίνητον ἑστὸς εἶναι; 

Bee OEAI. Δεινὸν μέντ᾽ ἄν, ὦ ξένε, λόγον συγχωροῖμεν. 
EE. ᾿Αλλὰ νοῦν μὲν ἔχειν, ξωὴν δὲ μὴ φῶμεν; 
OEAI. Kol πῶς; 

EE. ᾿Δλλὰ ταῦτα μὲν ἀμφότερα ἐνόντ᾽ αὐτῷ λέγομεν, 
οὐ μὴν ἐν ψυχῇ γε φήσομεν αὐτὸ ἔχειν αὐτά; 

OEAI. Καὶ τίν᾽ ἂν ἕτερον ἔχοι τρόπον; 
EE. Auc δῆτα νοῦν μὲν καὶ ξωὴν καὶ ψυχήν, ἀκχί- 

νητον μέντοι τὸ παράπαν ἔμψυχον ὃν ἑστάναι; 

φννογε ΘΕΑ͂Ι. Πάντα ἔμοιγε ἄλογα ταῦτ᾽ εἶναι φαίνεται. 

ΞΕ. Καὶ τὸ κινούμενον δὴ καὶ κίνησιν συγχωρητέον 

ὡς ὄντα. 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς 9 οὔ; 
pP ΠΣ AE. ᾿Ξυμβαίνει δ᾽ οὖν, ὦ Θεαίτητε, ἀκινήτων τε Ov- 

ἈΝ βιηνιν i ζῶν γοῦν μηδενὶ περὶ μηδενὸς εἶναι μηδαμοῦ. 
OEAI. Κομιδῇ μὲν ovv. 

73. EE. Kol μὴν ἐὰν αὖ φερόμενα καὶ κινούμενα πάντ᾽ 
εἶναι συγχωρῶμεν, καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ ταὐτὸν τοῦτο ἐκ 
τῶν ὄντων ἐξαιρήσομεν. 

6EAL  Ilog; 



i 

?50. ΠΛΆΤΩΝΟΣ ZOOIZTHZ. $1 

EE. Τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ περὶ τὸ αὐτὸ 
δοκεῖ cor χωρὶς στάσεως γενέσθαι ποτ᾽ ὄν; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐδαμῶς. 

ΞΕ. Τί δ᾽; ἄνευ τούτων νοῦν diri ὄντα ἢ yevó- 

μενον ἂν καὶ ὁπουοῦν; 

OEAI. Ἥκιστα. 

EE. Kol μὴν πρός ys τοῦτον παντὶ λόγῳ μαχετέον, 
0g ἂν ἐπιστήμην ἢ φρόνησιν ἢ νοῦν ἀφανίζων ἐσγυρίξηται 
σερί τινος ὁπῃοῦν. 

OEAI. Σφόδρα γε. 

AE. Τῷ δὴ φιλοσόφῳ καὶ ταῦτα μάλιστα τιμῶντι 
πᾶσα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη διὰ ταῦτα μήτε τῶν ἕν ἢ καὶ 
τὰ πολλὰ εἴδη λεγόντων τὸ πᾶν ἑσεηκὸς ἀποδέχεσθαι, τῶν 
τε αὖ πανταχῇ τὸ ὃν κινούντων μηδὲ τὸ παράπαν ἀκού- 
εἰν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν παίδων εὐχὴν ὅσα ἀκίνητα καὶ ds 4475. 
κεκινημένα τὸ ὄν τε καὶ τὸ πᾶν ξυναμφότερα λέγειν. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αληθέστατα. 

EE. Τί ow; ἄρ᾽ οὐκ ἐπιεικῶς ἤδη φαινόμεθα 4τ8- 74. 
φιειληφέναι τῷ λόγῳ τὸ ὄν; 

OEAI. Πάνυ μὲν οὗν. 
AE. Βαβαὶ [μέντ᾽ dv] ἄρα, ὦ Θεαίτητε, ὥς μοι δοκοῦς μων 3 ne 7.2: Ya. 

μὲν viv αὐτοῦ γνώσεσθαι σζέρι τὴν ἀπορίαν τῆς σκέψεως. ΤΟΣ PAS n 

GEAI. Πῶς αὖ xol τί τοῦτ᾽ εἴρηκας; | cdd τὴ κὰν dA 

EE. Ὦ, μακάριε, οὐκ ἐννοεῖς ὅτι νῦν ἐσμὲν ἐν ἀγνοίᾳ s 

τῇ πλείστῃ περὶ αὐτοῦ, φαινόμεθα. δέ τι λέγειν ἡμῖν αὐτοῖς; 

OEAI. Ἐμοὶ yoov: ὅπῃ δ᾽ αὖ λελήϑαμεν οὕτως ἔχον- 
τες, οὐ πάνυ ξυνίημι. 

AE. Σκόπει δὴ σαφέστερον, εἰ ταῦτα νῦν ἐννομοῖο- 
γοῦντες | δικαίως ὧν ἐπερωτηϑεῖμεν ἅπερ αὐτοὶ τότε ἠρω- 5 ὅσ. 
τῶμεν τοὺς λέγοντας εἶναι τὸ πᾶν ϑερμὸν καὶ ψυχρόν. 

ΘΕΑ͂Ι. Ποῖα; ὑπόμνησόν με. 

AE. Πάνυ μὲν ovv: καὶ πειράσομαί γε δρᾷν τοῦτο».759. 
ἐρωτῶν σὲ καϑάπερ ἐκείψους τότε, ἵνα ἅμα τι καὶ προΐωμεν. 

- 
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8EAL Ὀρϑώς. 
-.- E. Εἶεν δή, κίνησιν καὶ στάσιν &Q' osx ἐναντιώτατα 

λέγεις ἀλλήλοις; 
GEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΞῈ. Καὶ μὴν εἶναί γε ὁμοίως φὴς ἀμφότερα αὐτὰ 

καὶ ἑκάτερον; 
OEAI. Φημὶ γὰρ οὖν. 
HE. Ἶάφα κινεῖσθαι λέγων ἀμφότερα καὶ ἑκάτερον, 

ὅταν εἶναι συγχωρῆς; 
OGEAI. Οὐδαμῶς. 
AE. ᾿4λλ᾽ ἑστάναι onuaívtg λέγων αὐτὰ ἀμφότερα εἶναι; 
ΘΕΑ͂Ι. Kol πῶς; 

ΞΕ. Τρίτον ἄρα τι παρὰ ταῦτα τὸ ὃν ἐν τῇ ψυχῇ 
τιϑείς, Og ὑπ᾽ ἐκείνου τήν vs στάσιν καὶ τὴν κίνησιν πε- 
ριεχγομένην,. συλλαβὼν καὶ ἀπιδὼν αὐτῶν πρὸς τὴν τῆς 
οὐσίας κοινωνίαν, οὕτως εἶναι προσεῖπες ἀμφότερα; 

OEAI. Κινδυνεύομεν og ἀληϑῶς τρίτον ἀπομαντεύε- 
σϑαί τι τὸ ὄν, ὅταν κίνησιν καὶ στάσιν εἶναι λέγωμεν. 

EE. Οὐκ ἄρα κίνησις καὶ στάσις ἐστὶ ξυναμφότερον 
τὸ 0v, ἀλλ᾽ ἕτερον δή τι τούτων. 

OEAI. Ἔοικεν. 
ΞΕ. Kork τὴν αὐτοῦ φύσιν ἄρα τὸ ὃν οὔτε ἕστηκεν 

οὔτε κινεῖται. . 
, ΘΕΑ͂Ι. Σκχεδόν. 

ΞΕ. Ποῖ δὴ χρὴ τὴν διάνοιαν ἕτι τρέπειν τὸν βουλό- 
μενον ἐναργές τι περὶ αὐτοῦ παρ᾽ ἑαυτῷ βεβαιώσασθαι; 

OEAI. Ποῖ γάρ; 

ΞΕ. Οἶμαι μὲν οὐδαμόσε ἔτι ῥάδιον. εἰ γάρ τι μὴ 
᾿ κινεῖται, πῶς οὐχ ἕστηκεν; ἢ τὸ μηδαμῶς ἑστὸς πῶς οὐκ 
αὖ κινεῖται; τὸ δὲ ὃν ἡμῖν νῦν ἐκτὸς τούτων ἀμφοτέρων 
ἀναπέφανται. 7| δυνατὸν οὖν τοῦτο; 

OEAI. Πάντων μὲν οὖν ἀδυνατώτατον. 

—" » ΞΕ. Τόδε τοίνυν μνησθῆναι δίκαιον ἐπὶ τούτοις. 
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ΘΕΑῚ. Τὸ ποῖον; ὰ 

EE. Ὅτι τοῦ μὴ ὄντος ἐρωτηθέντες τοὔνομα ἐφ᾽ ὅ 
τί ποτε δεῖ φέρειν, πάσῃ συνεσχόμεϑα ἀπορίᾳ. μέμνησαι ; 1} Fev τ᾽ ghe “Ὁ 

OEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 
EE. Μῶν οὖν iv ἐλάττονί τινε νῦν ἐσμὲν ἀπορίᾳ 

περὶ τὸ 09; ! 
ΘΕΑ͂Ι. Ἐμοὶ μέν, o ξένε, εἰ δυνατὸν εἰπεῖν, ἐν 

πλείονε φαινόμεθα. 
ΞΕ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐνεαῦϑα κείσθω διηπορημένον᾽" 

ἐπειδὴ δὲ ἐξ ἴσου τό τε ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν ἀπορίας μετειλή- , 
φατον, νῦν ἐλπὶς ἤδη, xaO ἅπερ ἂν αὐτῶν ϑάτερον εἴτε 
ἐμυδρότερον εἴτε σαφέστερον ἀναφαίνηται, καὶ ϑάτερον 
οὕτως ἀναφαίνεσθαι" καὶ ἐὰν αὖ μηδέτερον ἰδεῖν | δυνώ- Ἄν 7, ra fart: 

μεϑα, τὸν γοῦν λόγον ὄπῃπερ dv οἷοί τε ὦμεν εὐπρεπέ- AF. d 
στατα διωσόμεϑα οὕτως ἀμφοῖν ἄμα. — MA. eri nns A Ce) Fg Y pam 

ΘΕΑ͂Ι. Καλῶς. dic c MN 
EE. Δέγωμεν δὴ καϑ' Ov τινά mots τρόπον πολλοῖς 77 o4. 62 fuz 

ὀνόμασι ταὐτὸν τοῦτο ἑκάστοτε προσαγορεύομεν. — "mnE esl. ἔν". ἡ ̂ 
GEAI. Οἷον δὴ τί; παράδειγμα εἰπέ. 
EE. Δέγομεν ἄνϑρωπον δή που πόλλ᾽ ἄττα ἐπονομά- “ννννε £7 pt t 

ξοντες, τά τε χρώματα ἐπιφέροντες αὐτῷ καὶ τὰ σγχή- Mete 
ματα καὶ μεγέθη καὶ κακίας καὶ ἀρετάς, ἐν olg πᾶσι καὶ 
ἑτέροις μυρίοις οὐ μόνον ἄνθρωπον αὐτὸν εἶναι φαμέν, 
ἀλλὰ καὶ ἀγαθὸν καὶ ἕτερα ἄπειρα, καὶ τἄλλα δὴ κατὰ 
τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἕν ἕκαστον ὑποθέμενοι πάλιν αὐτὸ 
πολλὰ καὶ πολλοῖς ὀνόμασι λέγομεν. 

ΘΕΑ͂Ι. "Api λέγεις. ptr gres pon T. 
EE. Οϑεν ye, οἶμαι, τοῖς τε νέοις καὶ τῶν γερόντων 24 c. 

τοῖς ὀψιμαϑέσι θοίνην παρεσκευάκαμεν" εὐθὺς γὰρ ἀντι- r1 6134 Yr 
λαβέσϑαι παντὶ πρόχειρον ὡς ἀδύνατον τά τε πολλὰ ἕν mue TO 
καὶ τὸ ἕν πολλὰ εἶναι, καὶ δή πον χαίρουσιν οὐκ ἐῶντες 
ἀγαθὸν λέγειν ἄνϑρωπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀγαθὸν ἀγαθόν, 
τὸν δὲ ἄνθρωπον ἄνϑρωπον. ἐντυγχάνεις γάρ, ὦ Θεαίτητε, 



55 IIAATSNOZ ZOOIZTHZ. 959. 

ὡς ἐγῴμαι, πολλάκις τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακόσιν, ἐνίοτε πρεσ- 
βυτέροις ἀνθρώποις, καὶ ὑπὸ πενίας τῆς περὶ φρόνησιν 
κτήσεως τὰ τοιαῦτα τεθαυμακόσι, καὶ δή τι καὶ πάσσοφον 
οἰομένοις τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀνευρηκέναι. — 

GEAI. Πάνυ μὲν ovv. 
-'' ws, E. "Iva τοίνυν πρὸς ἅπαγτας ἡμῖν ὃ λόγος ἦ τοὺς 

πώποτε περὶ οὐσίας καὶ ὁτιοῦν διαλεχϑέντας, Foro καὶ 
πρὸς τούτους καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, ὅσοις ἔμπροσϑεν δι- 
εἰλέγμεϑθα, τὰ νῦν ὡς ἐν ἐρωτήσει λεχϑησόμενα. 

OEAI. Τὰ ποῖα δή; 
͵ΞῈ. Πότερον μήτε τὴν οὐσίαν κινήσεε καὶ στάσει 

προσάπεωμεν μήτε ἄλλο ἄλλῳ μηδὲν μηδενί, ἀλλ᾽ εἷς ἄμικεα 
ὄντα καὶ ἀδύνατον μεταλαμβάνειν ἀλλήλων οὕτως αὐτὰ ἐν 
τοῖς παρ᾽ ἡμῖν λόγοις τιϑῶμεν; ἢ πάντα εἰς ταὐτὸν ξυνά- 
γωμεν ὡς δυνατὰ ἐπικοινωνεῖν ἀλλήλοις; ἢ τὰ μέν, τὰ δὲ 
μή; Τούτων, ὦ Θεαίτητε, τί ποτ᾽ ὧν αὐτοὺς προαιρεῖ- 
σϑαι φήσαιμεν; 

GEAI. Ἐγὼ μὲν ὑπὲρ αὐτῶν οὐδὲν ἔχω πρὸς ταῦτα 
i Jp Kped wer) ἀποκρίνασθαι. τί οὖν οὐ καϑ᾽ ἕν ἀποκρινόμενος ἐφ᾽ ixd- 

στου τὰ ξυμβαίνοντα ἐσκέψω; 
. 72, E. Καλῶς λέγεις, καὶ τυθῶμέν γε αὐτοὺς λέγειν, εἰ 

βούλει, πρῶτον μηδενὶ μηδὲν μηδεμίαν δύναμιν ἔχειν κοι- 
» Αδαια νωνίας εἰς μηδέν. οὐκοῦν κίνησίς τε καὶ σεάσις οὐδαμῇ 

“2 JÁenct. 9. 

μεϑέξετον οὐσίας; 
| ΘΕΔΙ. Οὐ γὰρ οὗν. 
AE. Τί δέ; ἔσται πότερον αὐτῶν οὐσίας μὴ προσ- 

κοινωνοῦν:; 

GEAI Οὐκ ἔσται. 

HE. Ταχὺ δὴ ταύτῃ γε τῇ συνομολογίᾳ πάντα ἀνά- 
στατὰ γέγονεν, αἷς ἔοικεν, ἅμα τὲ τῶν τὸ πᾶν κινούντων 
καὶ τῶν og ὃν ἱστάντων καὶ ὅσοι κατ᾽ εἴδη τὰ ὄντα κατὰ 
ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντα εἶναί φασιν ἀεί. πάντες γὰρ οὗτοι 
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τό γε εἶναι προσάπτουσιν, οἱ uiv ὄντως κινεῖσθαι λέγον- 
τες, οἱ δὲ ὄντως ἑστηκότα εἶναι. 

OEAIL Κομιδῇ μὲν ηὖν. 
EE. Kol μὴν καὶ ὅσοι τοτὲ μὲν ξυντιθέασι τὰ πάντα, γχΧ. 5 55. 

τοτὲ δὲ διαιροῦσιν, εἴτε εἰς ἐν καὶ ἐξ ἑνὸς ἄπειρα εἴτε εἰς. 
πέρας ἔχοντα στοιχεῖα διαιρούμενοι καὶ ἐκ τούτων συντι- 
ϑέντες, ὁμοίως μὲν ἐὰν ἐν μέρει τοῦτο τυϑώσι γιγνόμενον, 
ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν ἀεί, κατὰ πάντα ταῦτα λέγοιεν ἂν 
οὐδέν, εἴπερ μηδεμία ἔστι ξύμμιξις. 

ΘΕΑΙ.. Ὀρϑώῶς. u 
EE. "Ec. τοίνυν dv αὐτοὶ πάντων καταγελαστότατα 20. 

μετίοιεν τὸν λόγον οἱ μηδὲν ἐῶντες κοινωνίᾳ πωαϑήματος 
ἑτέρον θάτερον προσαγορεύειν. 

EAI. Ilàs; 

EE. Τῷ τε εἶναί που περὶ πάντα ἀναγκάξονται zo5- 
σϑαι καὶ τῷ χωρὶς καὶ τῷ ἄλλων καὶ τῷ x«9' αὐτὸ καὶ 
μυρίοις ἑτέροις, ὧν ἀκρατεῖς ὄντες εἴργεσθαι καὶ μὴ συν- 
ἄπτειν ἐν τοῖς λόγοις οὐκ ἄλλων δέονται τῶν ἐξελεγξόντων, 
ἀλλὰ τὸ λεγόμενον οἴκοθεν τὸν πολέμιον καὶ ἐναντιωσό- 
μενον ἔχοντες, ἐντὸς ὑποφϑεγγόμενον ὥσπερ τὸν ἄτοπον 
Εὐρυπλέα, περιφέροντες ἀεὶ πορεύονται. fet 

ΘΕΑ͂Ι. Κομιδῇ λέγεις ὅμοιόν τε καὶ ἀληϑέρ. 
ΞῈ. Τί δ᾽, ἂν πάντα ἀλλήλοις ἐῶμεν δύναμιν ἔχειν Ἢ} 

ἐπικοινωνίας; 
GEAI. Τοῦτο μὲν οἷός τε κἀγὼ διαλύειν. 
AE. Ilog; 

ΘΕΑ͂Ι. "Oz. κίνησίς τε αὐτὴ παντάπασιν ἴσταιτ᾽ dv: 
καὶ στάσις αὖ πάλιν αὐτὴ κινοῖτο, εἴπερ ἐπιγιγνοίσθην ἐπ᾽ 
ἀλλήλοιν. 

KE. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γέ που ταῖς μεγίσταις ἀνάγκαις 
ἀδύνατον, κίνησίν τε ἴστασθαι καὶ στάσιν κινεῖσϑαι.; 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς γὰρ 0); 

AE. Τὸ τρίτον δὴ μόνον λοιπόν, n 
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GEAI. Ναί. 

». ΞΕ. Kol μὴν ἕν γέ τε τούτων ἀναγκαῖον, ἢ πάντα ἢ 
μηδὲν ἢ τὰ μὲν ἐθέλειν, τὰ δὲ μὴ συμμίγνυσθαι. 

OEAL Πῶς γὰρ οὔ; 
AE. Καὶ μὴν τά γε δύο ἀδύνατον εὐρέϑη. 
OEAI. Ναί. ] 

ΞΕ. Πᾶς ἄρα ἃ βουλόμενος ὀρθῶς ἐποχρίνεσϑαι τὸ 
λοιπὸν τῶν τριῶν ϑήσει. 

ΘΕΔΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. . 
AE. Ὅτε δὴ τὰ μὲν ἐθέλει τοῦτο δρᾷν, τὰ δ᾽ οὔ, 

,ι452 σχεδὸν οἷον τὰ γράμματα | πεπονθότ᾽ ἂν εἴη. καὶ γὰρ ἐκεί- 
vov τὰ μὲν ἀναρμοστεῖ που πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ ξυναρμόττειε. 

OEAL Πῶς δ᾽ οὔ; 

AXE. Τὰ δέ γε φωνήεντα διαφερόντως τῶν ἄλλων 
οἷον δεσμὸς διὰ πάντων κεχώρηκεν, dors ἄνευ τινὸς αὖ- 
τῶν ἀδύνατον ὡρμόττειν καὶ τῶν ἄλλων ἕτερον ἑτέρῳ. 

ΘΕΑ͂Ι. Καὶ μάλα γε. 
AE. Πᾶς οὖν οἶδεν ὁποῖα ὁποίοις δυνατὰ κοινωνεῖν, 

νυ lA! ves.303] τέχνης δεῖ τῷ μέλλοντι δρῶν ἱκανῶς αὐτά; 
E ̂P ῬΕΑΙ, Τέχνης. τ᾿ 

AE. Ποίας; 

ΘΕΑ͂Ι. Τῆς γραμματικῆς. 

fA. ΞΕ. Τί δέ; περὶ τοὺς τῶν ὀξέων καὶ βαρέων φϑόγ- 
γους ἀρ’ οὐχ οὕτως; O μὲν τοὺς συγκεραννυμένους τε xol 
μὴ τέχνην ἔχων γιγνώσκειν μουσικός, ὁ δὲ μὴ ξυνιεὶς 
ἄμουσος; 

| ΘΕΑ͂Ι. Ovcog. 
due. Phouhe-4120. epp IKE. Καὶ κατὰ τῶν ἄλλων δὴ τεχνῶν καὶ ἀτεχνιῶν 
enm. τοιαῦτα εὑρήσομεν ἕτερα. 

OEAI. Πῶς 9 ov; 

AE. Tí δ᾽; ἐπειδὴ καὶ τὰ γένη πρὸς ἄλληλα κατὰ 
Vet Phoen, 3v. ταὐτὰ μίξεως ἔχειν ὡμολογήκαμεν, ἀρ᾽ οὐ uev ἐπιστήμης 

τινὸς ἀναγκαῖον διὰ τῶν λόγων πορεύεσθαι τὸν ὀρθῶς 

4 
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μέλλοντα δείξειν ποῖα ποίοις συμφωνεῖ τῶν γενῶν καὶ 

στοῖα ἄλληλα οὐ δέ δέχεται; καὶ δὴ καὶ διὰ πάντων εἰ συνέ- 

χοντα ταῦτ᾽ ἐστίν, ὥστε συμμίγνυσϑαι δυνατὰ εἶναι; καὶ Ζ.. τοισιῦτα. 
πάλιν ἐν ταῖς διαιρέσεσιν, εἰ δ ὅλων ἕτερα τῆς διαιρέ- zi πάντων. 

σεως αἴτια; 

OEAÀI. Πῶς γὰρ οὐκ ἐπιστήμης δεῖ, καὶ σχεδόν γε 
ἴσως τῆς μεγίστης; 

EE. Τίν᾽ οὖν αὖ νῦν προσεροῖμεν, ὦ Θεαίτητε, ταύτην; 
ἢ πρὸς Διὸς ἐλάϑομεν εἰς τὴν τῶν ἐλευθέρων ἐμπεσόντες 
ἐπιστήμην, καὶ κινδυνεύομεν ζητοῦντες τὸν σοφιστὴν πρό- 
τερον ἀνευρηκέναι τὸν φιλόσοφον; 

OEAI. Πῶς λέγεις; , 

EE. Τὸ κατὰ γένη διαιρεῖσθαι καὶ μήτε ταὐτὸν εἶδος 45.Φ..2. 
ἕτερον ἡγήσασϑαι μήτε ἕτερον ὃν ταὐτὸν μῶν οὐ τῆς δια- 
λεκτιπῆς φήσομεν ἐπιστήμης εἶναι; 

OEAI. Ναί, φήσομεν. 

ΞῈ. Οὐκοῦν 0 γε τοῦτο δυνατὸς δρᾷν μίαν ἰδέαν διὰ 
πολλῶν, ἑνὸς ἑκάστου κειμένου χωρίς, πάντῃ διατεταμένην τῷ σερισννίανε 2. 
ἑκανῶς διαισϑάνεται, καὶ πολλὰς ἑτέρας ἀλλήλων ὑπὸ μιᾶς 
ἔξωϑεν περιεχομένας, καὶ μίαν αὖ δι ὅλων πολλῶν ἐν 
ἑνὶ ξυνηιμένην, καὶ πολλὰς χωρὶς πάντῃ διωρισμένας. 
τοῦτο δ᾽ ἔστιν, ἡ τε κοινωνεῖν ἕκαστα δύναται καὶ ὅπῃ 
μή, διακρίνειν κατὰ γένος ἐπίστασθαι. 

ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν οὖν. 
EE. ᾿Αλλὰ μὴν τό ys διαλεκτικὸν οὐκ ἄλλῳ δώσεις, 

ὡς ἐγῴμαι, πλὴν τῷ καϑαρῶς τε καὶ δικαίως φιλοσοφοῦντι. 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς γὰρ ἂν ἄλλῳ δοίη τις; 
ΞΕ. Τὸν μὲν δὴ φιλόσοφον ἐν τοιούτῳ τινὶ τόπῳ ^ 

καὶ νῦν͵ καὶ ἔπειτα ἀνευρήσομεν, ἐὰν ξητώμεν, ἰδεῖν μὲν 
χαλεπὸν | ἐναργῶς καὶ τοῦτον, ἕτερον μὴν τρόπον ἥ τε τοῦ no 

σοφιστοῦ χαλεπότης ἥ τε τούτου. Vene gh 9 47 
OEAl. Πώς; 

AE. Ὁ μὲν ἀποδιδράσκων εἰς τὴν τοῦ μὴ ὄντος Oxo- 

Ip y Ing 
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τεινότητα, τριβῇ προσαπτόμενος αὐτῆς, διὰ τὸ σκοτεινὸν 
τοῦ τόπου κατανοῆσαι χαλεπός. ἦ γάρ; 

OEAI. Ἔοικεν. 
ΞῈ. Ὁ δέγε φιλόσοφος, τῇ τοῦ ὄντος ἀεὶ διὰ λογισ- 

μῶν προσκείμενος ἰδέᾳ, διὰ τὸ λαμπρὸν αὖ τῆς χώρας 
οὐδαμῶς εὐπετὴς ὀφθῆναι" τὰ γὰρ τῆς τῶν πολλῶν ψυχῆς 
ὄμματα καρτερεῖν πρὸς τὸ ϑεῖον ἀφορῶντα ἀδύνατα. 

OEAI. Καὶ ταῦτα εἰκὸς οὐχ ἧττον ἐκείνων οὕτως 

ἔχειν. 
HE. Οὐκοῦν περὶ μὲν τούτου xol τάχα ἐπισκεφόμεϑα 

σαφέστερον, ἂν ἔτι βουλομένοις ἡμῖν 5: περὶ δὲ τοῦ σο- 
φιστοῦ που δῆλον ὡς οὐκ ἀνετέον, πρὶν ἂν ἱκανῶς αὐτὸν 
ϑεασώμεϑα. 

ΘΕΑ͂Ι. Καλῶς εἶπες. 

τ». HE. "Ov οὖν δὴ τὰ μὲν ἡμῖν τῶν γενῶν ὡμολόγηται 
κοινωνεῖν ἐθέλειν ἀλλήλοις, τὰ δὲ μή, καὶ τὰ μὲν im 
ὀλίγον, τὰ δ᾽ ἐπὶ πολλά, τὰ δὲ καὶ διὰ πάντων οὐδὲν 
κωλύειν τοῖς πᾶσι κεκοινωνηκέναι, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο ξυν- 

επισπώμεθα τῷ λόγῳ τῇδε σκοποῦντες, μὴ περὶ πάντων 
τῶν εἰδῶν, ἵνα μὴ ταραττώμεϑα iv πολλοῖς, ἀλλὰ προε- 
λόμενοι τῶν μεγίστων λεγομένων ἄττα, πρῶτον μὲν ποῖα 
ἕχαστά ἐστιν, ἔπειτα κοιρωνίας ἀλλήλων πῶς ἔχει δυνά- 
μεως, ἵνα τό τε ὃν καὶ μὴ ὃν εἰ μὴ πάσῃ σαφηνείᾳ δυνά- 
μεϑα λαβεῖν, ἀλλ᾽ οὖν λόγου γε ἐνδεεῖς μηδὲν γιγνώμεθα 
σερὶ αὐτῶν, καϑ' ὅσον ὁ τρύπος ἐνδέχεται τῆς νῦν OxÉ- 

Flare a Aud ptog, ἐὰν ἃ ἄρα ἡμῖν πῇ παρεικάϑῃ τὸ μὴ ὃν λέγουσιν αἷς 
ἔστιν ὄντως μὴ ὃν ἀθῴοις ἀπαλλάττειν. 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐκοῦν γρή. 

36. EE. Μέγιστα μὴν τῶν γενῶν, ἃ νῦν δὴ διῇμεν, τό 
τε ὃν αὐτὸ καὶ στάσις καὶ κίνησις. 

ΘΕΑ͂Ι. Πολύ γε. 

AE. Kal μὴν τώ γε δύω φαμὲν αὐτοῖν diré πρὸς 
ἀλλήλω. 
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ΘΕΑ͂Ι. Σφόδρα γε. 

ΞῈ. Τὸ δέ γε ὃν μικτὸν ἀμφοῖν" ἐστὸν γὰρ ἄμφω mov. 
OEAI. Πῶς δ᾽ οὔ; 

EE. Τρία δὴ γίγνεται ταῦτα. 

eEAIL Τί μήν; 

ΞΕ. Οὐκοῦν αὐτῶν ἕκαστον τοῖν μὲν δυοῖν ἕτερόν 
ἐστιν, αὐτὸ δ᾽ ἑαυτῷ ταὐτόν. 

EAI. Οὕτως. 

ΞῈ. Τί ποτ᾽ αὖ νῦν οὕτως εἰρήκαμεν τό τε ταὐτὸν 
καὶ θάτερον; πότερα δύο γένη τινὲ αὐτώ, τῶν μὲν τριῶν ᾿ 
ἄλλω, ξυμμιγνυμένω μὴν ἐκείνοις ἐξ ἀνάγκης ἀεί, καὶ περὶ 
πέντε ἀλλ᾽ οὐ περὶ τριῶν αἷς ὄντων αὐτῶν σκεπτέον, ἢ 
τό τε ταὐτὸν τοῦτο καὶ ϑάτερον εἷς | ἐκείνων τι προσαγο- ,, 4.55: 
ρεύοντες λανθάνομεν ἡμᾶς αὐτούς; 

OEAI. Ἴσως. 

EE. ᾿4λλ οὔ τι μὴν κίνησίς γε καὶ στάσις οὔϑ᾽ ἕἔτε- 47... «} 
φον οὔτε ταὐτόν ἐστι. 

OEAI. Πῶς: 

AE. Ὄ τί περ ἂν κοινῇ προσείπωμεν κίνησιν καὶ στά- 
σιν, τοῦτο οὐδέτερον αὐτοῖν οἷόν τὲ εἶναι. 

ΘΕΑ͂Ι. Τί δή; 
EE. Κιίνησίς τε στήσεται καὶ στάσις αὖ κινηθήσεται. 

περὶ γὰρ ἀμφότερα ϑάτερον ὁποτερονοῦν γιγνόμενον αὖ- 
τοῖν ἀναγκάσει μεταβάλλειν αὖ ϑάτερον ἐπὶ τοὐναντίον 
τῆς αὐτοῦ φύσεως, Ore μετασχὸν τοῦ ἐναντίου. 

OEAI. Ko ye. 

EE. ΜΜετέχετον μὴν ἄμφω ταὐτοῦ xol ϑατέρου. 
OEAI. Ναί. 

EE. [Μὴ τοίνυν λέγωμεν κίνησίν y εἶναι ταὐτὸν ἢ 
ϑάτερον, μηδ᾽ αὖ στάσιν. . 

ΘΕΑ͂Ι. Μὴ yag. 
EE. ᾿4λλ: ἀρα τὸ ὃν καὶ τὸ ταύτον ὡς ἕν τι διανοη- 

τέον ἡμῖν; 
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ΘΕΑ͂Ι. Ἴσως. 
AE. ᾿41λ εἰ τὸ ὃν καὶ τὸ ταὐτὸν. μηδὲν διάφορον 

σημαίνετον, κίνησιν αὖ πάλιν καὶ στάσιν ἀμφότερα εἶναε 
λέγοντες ἀμφότερα οὕτως αὐτὰ ταὐτὸν ὡς ὄντα προσ- 

ἐροῦμεν. 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον. 
AE. ᾿Αδύνατον ἄρα ταὐτὸν καὶ τὸ Ov ἕν εἶναι. 
6EAI. Σχεδόν. 
"E. Τέταρτον δὴ πρὸς τοῖς τρισὶν εἴδεσιν [εἶδος] τὸ 

ταὐτὸν τιϑωμεν; 

GEAI Πάνυ μὲν οὖν. 

45. ΞΕ. Τί δέ; τὸ ϑάτερον ἄρα ἡμῖν λεκτέον πέμπτον; 
ἢ τοῦτο καὶ τὸ ὃν ὡς δύ᾽ ἄττα ὀνόματα ἐφ᾽ Evi γένει δια- 
νοεῖσϑαι δεῖ; 

OGEAI Τάγχ᾽ ἄν. ᾿ 

AE. '4AX οἶμαί σε συγχωρεῖν τῶν ὄντων τὰ μὲν αὐτὰ 
καϑ'᾽ αὐτά, τὰ δὲ πρὸς ἄλληλα ἀεὶ λέγεσϑαι. 

OEAI. Τί δ᾽ οὔ; 

HE. Τὸ δ᾽ ἕτερον ἀεὶ πρὸς ἕτερον. ἦ γάρ; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὕτως. 

ΞΕ. Οὐκ ἄν, εἴ ys τὸ ὃν καὶ-τὸ ϑάτερον μὴ πάμ- 
σολυ διεφερέτην᾽ ἀλλ᾽ εἴπερ ϑάτερον ἀμφοῖν μετεῖχε τοῖν 
εἰδοῖν ὥσπερ τὸ ὄν, ἦν ἄν ποτέ τι καὶ τῶν ἑτέρων ἕτερον 

25, AEN "et οὐ πρὸς ἕτερον. νῦν δὲ ἀτεχνῶς ἡμῖν O τί did Qv ἕτερον 
4j, συμβέβηκεν ἐξ ἀνάγκης ἑτέρου τοῦτο 0 πέρ ἐστιν εἶναι. 

OEAI. Aéyetg καϑάπερ ἔχει. 
i E. , Πέμπτον δὴ τὴν ϑατέρου φύσιν desechos iy τοῖς 

. εἴδεσιν οὖσαν, ἐν olg προαιρούμεϑα. 
OEAI. Ναί. 

ΞΕ. . Kal διὰ πάντων γε αὐτὴν αὐτῶν φήσομεν εἶναι 
διεληλυϑυῖαν" ἕν ἕκαστον γὰρ ἕτερον εἶναι τῶν ἄλλων οὐ 
διὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν, ἀλλὰ διὰ τὸ μετέχειν τῆς ἰδέας τῆς 
ϑατέρου. 

M ]53 
' 
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GEAL Κομιδῇ uiv ov». 
EHE. Ὧδε δὴ λέγωμεν ἐπὶ τῶν πέντε καϑ᾿ ἕν dva- 59: 

λαμβάνοντες. 
OEAI. Πώς; 

AE. Πρῶτον μὲν κίνησιν, og ἔστι παντάπασιν ἕτερον 
στάσεως. ἢ πῶς λέγωμεν; 

OEAI. Οὕτως. 

EE. Οὐ στάσις ἄρ᾽ ἐστίν. 
OEAlI. Οὐδαμῶς. 
AE. Ἔστι δέ ye | διὰ τὸ μετέχειν τοῦ ὄντος. 
OEAI. Ἔστιν. : 

ΞῈ. Αὖθις δὴ πάλιν ἡ κίνησις ἕτερον ταὐτοῦ ἐστίν. ,». 1:4 
OEAIL Σχεδόν. ᾿ 
EE. Οὐ ταὐτὸν ἄρα ἐστίν. 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐ γὰρ οὖν. ] 
: AE. ᾿Αλλὰ μὴν αὕτη y ἦν ταὐτὸν διὰ τὸ μετέχειν Aug AT "yx 

αὖ πάντ᾽ αὐτοῦ. 
OEAI. Καὶ μάλα. 

ΞΕ. Τὴν κίνησιν δὴ ταὐτόν τ᾽ εἶναι καὶ μὴ ταὐτὸν 
ὁμολογητέον καὶ οὐ δυσχεραντέον. οὐ γὰρ ὅταν εἴπωμεν 
αὐτὴν ταὐτὸν καὶ μὴ ταὐτόν, ὁμοίως εἰρήκαμεν, ἀλλ᾿ py vet fs A ὅτ 
ὁπόταν μὲν ταὐτόν, διὰ τὴν μέθεξιν ταὐτοῦ πρὸς ἑαυτὴν ν πιύτδν Ap 

οὕτω λέγομεν, ὅταν δὲ μὴ ταὐτόν, διὰ τὴν κοινωνίαν αὖ wv eques 
ϑατέρου, δι’ ἣν ἀποχωριξομένη ταὐτοῦ γέγονεν οὐκ ἐκεῖνο 
ἀλλ ἕτερον, ὥστε ὀρθῶς αὖ λέγεται πάλιν οὐ ταὐτόν. 

OEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 

AE. Οὐκοῦν κἂν εἴ πῃ μετελάμβανεν αὐτὴ κίνησις 
στάσεως, οὐδὲν ἂν ἄτοπον ἦν στάσιμον αὐτὴν προσαγορεύειν; 

OEAL Ὀρϑύτατά γε, εἴπερ τῶν γενῶν συγχωρησό- κε: partant nd jn, 
μεθα τὰ μὲν ἀλλήλοις ἐθέλειν μίγνυσθαι, τὰ δὲ μή. rrr 

AE. Kol μὴν ἐπί γε τὴν τούτον πρότερον ἀπόδειξιν 
ἢ τῶν νῦν ἀφικόμεθα, ἐλέγχοντες dg ἔστι κατὰ φύσιν 
ταύτῃ. 
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GEAI Πῶς γὰρ οὔ; 
9o. E. Aé£yousy δὴ πάλιν" ἡ κίνησίς ἐστιν ἕτερον τοῦ 

ἑτέρου, καϑάπερ ταὐτοῦ τε ἦν ἄλλο καὶ τῆς στάσεως; 
GEAI. "Avayxaiov. 
AE. Οὐχ ἕτερον ἄρ᾽ ἐστί πῃ καὶ ἕτερον κατὰ τὸν 

viv δὴ λόγον. 
GEAI. ᾿4ληϑῆ. 

αὐτῶν £44. 2144-3 τῶν LE. Τί οὖν δὴ τὸ μετὰ τοῦτο; ἄρ᾽ οὐ τῶν μὲν τριῶν 

ἕτερον αὐτὴν φήσομεν εἶναι, τοῦ δὲ τετάρτου μὴ φῶμεν, 
, ὁμολογήσαντες αὐτὰ εἶναι πέντε, περὶ ὧν καὶ ἐν οἷς πρού- 
ϑέμεθα σκοπεῖν; 

OGEAI Καὶ πῶς; ἀδύνατον γὰρ συγχωρεῖν ἐλάττω 
τὸν ἀριϑμὸν τοῦ νῦν δὴ φανέντος. 

EE. ᾿Αδεῶς ἄρα τὴν κίνησιν ἕτερον εἶναι τοῦ ὄντος 
διαμαχύμενοι λέγωμεν; 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αδεέστατα μὲν οὖν. 
AE. Οὐκοῦν δὴ σαφῶς ἡ κίνησις ὄντως οὐκ ὅν ἔστι 

καὶ ὄν, ἐπείπερ τοῦ ὄντος μετέχει; 
OEAI. Σαφέστατά γε. 

ἔϑ9, 95. ^. AE. Ἔστιν ἄρα ἐξ ἀνάγκης τὸ μὴ ὃν ἐπί τε κινήσεως 

εἶναι καὶ κατὰ πάντα τὰ γένη. κατὰ πάντα γὰρ ἡ ϑα- 
τέρου φύσις ἕτερον ἀπεργαζομένη τοῦ ὄντος ἕκαστον ovx 

ὃν ποιεῖ, καὶ ξύμπαντα δὴ κατὰ ταὐτὰ οὕτως οὐκ ὄντα 
ὀρϑῶς ἐροῦμεν, καὶ πάλιν, ὅτι μετέχει τοῦ ὄντος, εἶναί 
τε καὶ ὄντα. 

GEAI. Κινδυνεύει. 
ἂμ. EE. Περὶ ἕκαστον ἄρα τῶν εἰδῶν πολὺ μέν ἔστε τὸ 

* 

4575. » » v 
| ὅν, ἄπειρον δὲ πλήϑει τὸ μὴ ὄν. 

OEAL Ἔοικε. 
A&E. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὃν αὐτὸ τῶν ἄλλων | ἕτερον sivo 

λεκτέον. 

OEAI. ᾿Ανάγκη. 

γι ΞΕ. Kol τὸ ὃν ἄρ᾽ ἡμῖν, ὅσα πέρ ἐστι τὰ ἄλλα κατὰ 
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τοσαῦτα οὐκ ἔστιν. ἐκεῖνα γὰρ οὐκ ὃν ἕν uiv αὐτό ἐστιν, 
ἀπέραντα δὲ τὸν ἀριϑμὸν τάλλα οὐκ ἔστιν αὖ. 

GEAI. Σχεδὸν οὕτως. : 

AE. Οὐκοῦν δὴ καὶ ταῦτα οὐ δυσχεραντέον, ἐπείπερ 
ἔχει κοινωνίαν ἀλλήλοις. ἡ τῶν γενῶν φύσις. εἰ δέ τις 
ταῦτα μὴ συγχωρεῖ, πείσας ἡμῶν τοὺς ἔμπροσθεν. λόγους. 
οὕτω πειϑέτω τὰ μετὰ ταῦτα. 

OEAL Δικαιότατα εἴρηκας. 

&E. ἬὌδδωμεν δὴ καὶ τόδε. 
OEAI. Τὸ ποῖον; 

"E. Ὁπόταν τὸ μὴ ὃν λέγωμεν, ὡς ἔοικεν, οὐκ ἐναν- 
τίον τι λέγομεν τοῦ ὄντος, ἀλλ᾽ ἕτερον μόνον. 

OEAI. Ilog; 

ΞῈ. Οἷον ὅταν εἴπωμ 
σοι φαινόμεϑα τὸ σμικρὸν 

OEAI. Kol πῶς; 

EE. Οὐκ ἄρ᾽, ἐναντίον ὅταν ἀπόφασις λέγηται ση- 

τι μὴ μέγα, τότε μᾶλλόν τί ἐν 
ἢ τὸ ἴσον δηλοῦν τῷ ῥήματι; 

μαίνειν, συγχωρησόμεϑα , τοσοῦτον δὲ μόνον, Ort τῶν GÀ-ex va κα: 

λων τι μηνύει τὸ μή καὶ τὸ οὔ προτιϑέμενα τῶν ἐπιόν eom 

τῶν ὀνομάτων, μάλλον δὲ τῶν πραγμάτων περὶ ἅττ᾽ ἂν 

κέηται τὰ ἐπιφϑεγγόμενα V UUEEQOE τῆς ἀποφάσεως ὀνόματα. ἅ infia 

OEAIL Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΞΕ. ὙΤόδε δὲ διανοηϑώμεν, εἰ καὶ σοὶ ξυνδοκεῖ. 22. 
OEAI. Τὸ ποῖον; 

ΞΕ. 'H ϑατέρου μοι φύσις φαίνεται κατακεκερματί- 

σϑαι καϑάπερ ἐπιστήμη. 
ΘΕΑ͂Ι. Πῶς; 

AE. Μία μέν ἐστί που καὶ ἐκείνη, τὸ δ᾽ ἐπί τῳ 
γιγνόμενον μέρος- αὐτῆς ἕκαστον ἀφορισϑὲν ἐπωνυμίαν 
ἔσχει τινὰ [ξαυτῆς] ἰδίαν " διὸ πολλαὶ τέχναι τ᾽ εἰσὶ λεγόμε- 
ναι καὶ ἐπιστῆμαι. 

ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν. 
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KE. Οὐκοῦν xol τὰ τῆς ϑατέρου φύσεως μόρια μιᾶς 
οὔσης ταὐτὸν πέπονθε τοῦτο. 

v-5.4umà1 σῇ ΘΕΑ͂Ι. Téy ἄν. ἀλλ᾽ ὅπῃ δὴ λέγωμεν; 

EE. Ἔστι τῷ καλῷ τι ϑατέρου μόριον ἀντιτυθέμενον ; 
OEAI. Ἔστιν. 

EE. Τοῦτ᾽ οὖν ἀνώνυμον ἐροῦμεν 7 τιν᾽ ἔχον ἐπω- 
νυμίαν; 

OEAI. "Eyov: ὃ γὰρ μὴ καλὸν ἑκάστοτε φϑεγγόμεϑα, 
τοῦτο οὐκ ἄλλου τινὸς ἕτερόν ἐστιν ἢ τῆς τοῦ καλοῦ 
φύσεως. 

95. E. "IOi νῦν, τόδε μοι λέγε. 
EAI. Τὸ ποῖον; 

ΞῈ. "4o τι τῶν ὄντων τινὸς γένους ἀφορισϑὲν 
καὶ πρός τι τῶν ὄντων αὖ πάλιν ἀντιτεϑὲν οὕτω ξυμβέ- 
βηκεν εἶναι τὸ μὴ καλόν; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὕτως. 

AE. Ὄντος δὴ πρὸς ὃν ἡ ἀντίϑεσις, og ἔοικ᾽, slvat: 
[τι] συμβαίνει τὸ μὴ καλόν. 

GEAI. Ὀρϑότατα. 
ΞῈ. Τί οὖν; κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἄρα μᾶλλον μὲν 

τὸ καλὸν ἡμῖν ἐστὶ τῶν ὄντων, ἧττον δὲ τὸ μὴ καλόν; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὐδέν. 

p25& ΞῈ. Ὁμοίως ἄρα τὸ μὴ | μέγα καὶ τὸ μέγα αὐτὸ εἶναι 
λεκτέον; 

ΘΕΑΙ. Ὁμοίως. 
E. Οὐκοῦν καὶ τὸ μὴ δίκαιον τῷ δικαίῳ κατὰ 

ταὐτὰ ϑετέον πρὸς τὸ μηδέν τι μᾶλλον εἶναι ϑάτερον 
θατέρου; 

ΘΕΑ͂Ι. Τί μήν; 

AE. Καὶ τἄλλα δὴ ταύτῃ λέξομεν, ἐπείπερ ἡ θατέρου 
φύσις ἐφάνη τῶν ὄντων οὖσα, ἐκείνης δὲ οὔσης ἀνάγκη 
δὴ καὶ τὰ μόρια αὐτῆς μηδενὸς ἧττον ὄντα τιϑέναι. 

OEAIL Πῶς γὰρ οὔ; 
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EE. Οὐκοῦν, og ἔοικεν, 5 τῆς θατέρου μορίου φύ- 
σεως καὶ τῆς τοῦ ὄντος πρὸς ἄλληλα ἀντικειμένων ἀντί- 

ϑεσις οὐδὲν ἧττον , εἰ ϑέμις εἰπεῖν, αὐτοῦ τοῦ ὄντος οὐσία edm dt Tv 

ἐστίν, ovx ἐναντίον ἐκείνῳ σημαίνουσα, ἀλλὰ τοφοῦτον 
μόνον, ἕτερον ἐκείνου. 

OEAI Σαφέστατά γε. 

EE. Tív οὖν αὐτὴν προσείπωμεν; 9 5. 
ΘΕΑ͂Ι. 4ῆλον ὅτι τὸ μὴ ὄν, ὃ διὰ τὸν σοφιστὴν 

ἐξητοῦμεν, αὐτό ἐστι τοῦτο. 

AE. Πότερον οὖν, ὥσπερ εἶπες, ἔστιν οὐδενὸς τῶν 
ἄλλων οὐσίας ἐλλειπόμενον, καὶ δεῖ θαῤῥοῦντα ἤδη λέγειν 
ὅτι τὸ μὴ ὃν βεβαίως ἐστὶ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἔχον, ὥσπερ 
τὸ μέγα ἦν μέγα καὶ τὸ καλὸν ἦν καλὸν καὶ τὸ μὴ μέγα vao καὶ τὸ κτὶ μέ. 

1 ἢ P 4 1 4 e 4 y 9A FAL τὸ κνὴ κυιλσν 
μὴ μέγα καὶ τὸ μὴ καλὸν μὴ καλόν, οὕτω δὲ καὶ τὸ uj. metr 7 
ὃν κατὰ ταὐτὸν ἦν τε καὶ ἔστι μὴ ὄν, ἐνάριθμον τῶν" | 
πολλῶν ὄντων εἶδος ἕν; 7| τινα ἔτι πρὸς αὐτό, ᾧ Θεαί- 
τητε, ἀπιοτίαν ἔχομεν ; | 

ΘΕΑ͂Ι. Οὐδεμέαν. 
AE. Οἶσθ’ οὖν ὅτι Παρμενίδῃ μακροτέρως τῆς dxog-tu jo νων nn 

δήσεως ἠπιστήκαμεν; «Then. | mes 
ΘΕΑ͂Ι. Τί δή; 

"E. Πλεῖον ἢ ᾽κεῖνος ἀπεῖπε σκοπεῖν, ἡμεῖς εἰς τὸ - 
πρόσϑεν ἔτι ξητήσαντες ἀπεδείξαμεν αὐτῷ. 

OEAI. IIog; 

EE. Ὅτι ὃ μέν πού φησιν, 
οὐ γὰρ μή ποτε τοῦτο Occ εἶναι μὴ ἐόντα, 
ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾽ ἀφ᾽ ὁδοῦ διξήσιος εἶργε νόημα. 

ΘΕΛΙ. Μέγει γὰρ οὖν οὕτως. frr OL (f 42 - Pyth 97. ᾧ. Lega D ppp 

EE. Ἡμεῖς δέ ys οὐ μόνον og ἔσει τὰ μὴ. ὄντα ἀπε- ΨΥ, e dn 1239. 
δείξαμεν, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος O τυγχάνει ὃν τοῦ ἀὴ ὄντος 
ἀπεφηνάμεθα᾽ τὴν γὰρ θατέρου φύσιν ἀποδείξαντες οὖσάν 
τε καὶ κατακεκερματισμένην ἐπὶ πάντα τὰ ὄντα πρὸς ἀλ- 

PLATO IV. 5 

- 
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ληλα, τὸ πρὸς τὸ ὃν ἕκαστον μόριον αὐτῆς ἀντιτιθέμενον 
ἐτολμήσαμεν εἰπεῖν οἷς αὐτὸ τοῦτό ἐσειν ὄντως τὸ μὴ ὄν. 

GEAI. Kal παντάπασί γε, ὦ ξένε, ἀληϑέστατά μοι 
δοκοῦμεν εἰρηκέναι. 

n AE. M τοίνυν ἡμᾶς εἴπη τις ὅτι τοὐναντίον τοῦ 

ὄντος τὸ μὴ ὃν ἀποφαινόμενοι τολμῶμεν λέγειν αἷς ἔστιν. 
re s. Paga £z ρα μεῖς γὰρ περὶ μὲν ἐναντίου τινὸς αὐτῷ χαίρειν πάλαι λέγο- 
MAT METEO Ati, εἴτ᾽ ἔστιν εἴτε μή, λόγον ἔχον ἢ " καὶ παντάπασιν y ἄλογον" 

7579.16 δὲ νῦν εἰρήκαμεν εἶναι τὸ μὴ ὄν, ἢ πεισάτω τις og οὐ 
καλῶς λέγομεν ἐλέγξας, 7 μέχρι περ ἂν ἀδυνατῇ, λεκτέον 

TIPO Kai fend fomitttl ἐκείνῳ καϑάπερ ἡμεῖς λέγομεν, ὅτι συμμέγννταί τὲ 

75 Ὁ ἀλλήλοις τὰ γένη καὶ τό τε ὃν καὶ θάτερον διὰ πάντων 
καὶ δι’ ἀλλήλων διεληλυϑότα τὸ μὲν ἕτερον μετασχὸν τοῦ 
ὄντος ἔστι μὲν διὰ ταύτην τὴν μέϑεξιν, οὐ μὴν ἐκεῖνό 

JF ome). fepe. γέ οὗ μετέσχεν ἀλλ᾽ ἕτερον, ἕτερον δὲ τοῦ -ὄντος ὃν ἔστι 
σαφέστατα ἐξ ἀνάγκης εἶναι μὴ ὄν" τὸ δὲ ὃν αὖ θατέρου 
μετειληφὸς ἕτερον τῶν ἄλλων ἂν εἴη γενῶν, ἕτερον δ᾽ 
ἐκείνων ἁπάντων ὃν οὐκ ἔστιν ἕκαστον αὐτῶν οὐδὲ ξύμ- 
παντα τὰ ἄλλα πλὴν αὐτό, ὥστε τὸ ὃν ἀναμφισβητήτως 

2j an ἂν φι καὶ p μυρία ἐπὶ μυρίοις οὐκ ἔστι, καὶ τἄλλα δὴ καθ᾽ ἕκα- 
ἐὐώμω, στον οὕτω καὶ ξύμπαντα πολλαχῇ μὲν ἔστι, πολλαχῇ δ᾽ 

οὐκ ἔστιν. 
ΘΕΜΙ. ᾿4ληϑῆ. 

94. AXE. Καὶ ταύταις δὴ ταῖς ἐναντιώσεσιν εἴτε ἀπιστεῖ 

τις, σκεπτέον αὐτῷ καὶ λεκτέον βέλτιόν τι τῶν νῦν εἰρη- 
μένων. εἴτε ὥς τι χαλεπὸν κατανενοηκὼς χαίρει τοτὲ μὲν 
ἐπὶ ϑάτερα τοτὲ δ᾽ ἐπὶ θάτερα τοὺς λόγους ἕλκων, οὐκ 
ἄξια πολλῆς σπουδῆς ἐσπούδακεν, cg οἱ νῦν λόγοι φασί. 
τοῦτο μὲν γὰρ οὔ τέ τι κομψὸν oUts χαλεπὸν εὑρεῖν, 
ἐκεῖνο δ᾽ ἤδη καὶ χαλεπὸν ἅμα καὶ καλόν. 

6EAI. Τὸ ποῖον; 

EE. Ὃ καὶ πρόσϑεν εἴρηται, τὸ ταῦτα ἐάσαντα ὡς 
δυνατὰ τοῖς λεγομένοις οἷόν τ᾽ εἶναι καθ᾽ ἕκαστον ἐλέγ- 
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govta ἐπακολουθεῖν, ὅταν τέ tig ἕτερον ὅν πῃ ταὐτὸν 
εἶναι φῇ καὶ ὅταν ταὐτὸν ὃν ἕτερον, ἐκείνῃ καὶ κατ᾽ ἐκεῖνο 
0 φησι τούτων πεπονθέναι πότερον. τὸ δὲ ταὐτὸν ἕτερον 
ἀποφαίνειν ἁμῇ γέ πῃ καὶ τὸ θάτερον ταὐτὸν καὶ τὸ μέγα 
σμικρὸν καὶ τὸ ὅμοιον ἀνόμοιον, καὶ  ζαίρειν οὕτω τἀναντία 
ἀεὶ προφέροντα ἐν τοῖς λόγοις, οὔ τέ τις ἔλεγχος οὗτος 

) ἀληθινὸς ἄρτι τὸ τῶν ὄντων τινὸς ἐφαπτομένου δῆλος V&0- 

γενὴς ὦν. 
ΘΕΑ͂Ι. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
AE. Καὶ γάρ, ὦ ᾽γαϑέ, τό γε πᾶν ἀπὸ παντὸς ἐπι- 27 

χειρεῖν ἀποχωρίζξειν ἄλλως τε οὐκ ἐμμελὲς καὶ δὴ καὶ παν- 
τάπασιν ἀμούσου τινὸς καὶ ἀφιλοσόφου. 

GEAL Ti δή: 
AE. Τελεωτάτη πάντων λόγων ἐστὶν ἀφάνισις τὸ δια- 

λύειν ἕκαστον ἀπὸ πάντων" διὰ γὰρ τὴν ἀλλήλων τῶν 
εἰδῶν συμπλοκὴν ὁ λόγος γέγονεν ἡμῖν. 

GEAIL ᾿Αληθῆ. 
| ΞῈ. Σκχόπει τοίνυν ὡς ἐν καιρῷ νῦν δὴ τοῖς τοιούτοις » 260. 

διεμαχόμεϑα xal προσηναγκάξομεν ἐᾷν ἕτερον ἑτέρῳ μί- 
γνυσθαι. 

GEAI. Ilgóg δὴ τί; 

ΞΕ. Πρὸς τὸ τὸν λόγον ἡμῖν τῶν ὄντων ἕν τι γενῶν 
εἶναι. τούτου γὰρ στερηϑέντες τὸ μὲν μέγιστον φιλοσοφίας 
ὧν στερηθεῖμεν, ἔτε δ᾽ ἐν τῷ παρόντι δεῖ λόγον ἡμᾶς 
διομολογήσασθαι τί ποτ᾽ ἔστιν, εἰ δὲ ἀφῃρέθημεον αὐτὸ 4^. 7t 1305.5. 
μηδ᾽ εἶγαι τὸ παράπαν, οὐδὲν ὧν ἔτι πον λέγειν οἷοί τ᾽ EDEN 
ἥμεν. ἀφηρέθημεν δ᾽ ἄν, εἰ συνεχωρήσαμεν μηδεμίαν 
εἶναι μίξιν μηδενὶ πρὸς μηδέν, 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Ορθῶς τοῦτό γε. λόγον δὲ δι᾽ ὅ τι νῦν διομο- 25 . 
λογητέον οὐκ ἔμωϑον. 

AE. ᾿Αλλ ἴσως τῇδ᾽ ἑπόμενος ῥᾷσε᾽ ὧν μάϑοις. 
OEAIL Ilj; 
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fen. H1 94s. JE. Τὸ uiv δὴ μὴ ὃν ἡμῖν ἕν τι τῶν ἄλλων γένος 
ὃν ἀνεφάνη, κατὰ πάντα τὰ ὄντα διεσπαρμένον. 

ΘΕΛΙ. Ovcog. 

AE. Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο σκεπεέον εἰ δόξῃ τε καὶ 
λόγῳ μίγνυται. | 

ΘΕΑ͂Ι. τί δή; 

ΞΕ. Μὴ μιγνυμένου μὲν αὐτοῦ τούτοις ἀναγκαῖον 
ἀληϑῆ πάντ᾽ εἶναι, μιγνυμένου δὲ δόξα τε ψευδὴς γίγνεται 
καὶ λόγος" τὸ γὰρ τὰ μὴ ὄντα δοξάζειν ἢ λέγειν, τοῦτ᾽ 
ἐστί που τὸ ψεῦδος ἐν διανοίᾳ τε καὶ λόγοις γιγνόμενόν. 

ΘΕΑ͂Ι. Οὕτως. 
- EE. ἬὌΟντος δέ γε ψεύδους ἔστιν ἀπάτη. 

OEAI. Ναί. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἀπάτης οὔσης εἰδώλων τὸ καὶ εἰκόνων 
ἤδη καὶ φαντασίας πάντα ἀνάγκη μεστὰ εἶναι. 

OEAI. Πῶς γὰρ οὔ; 

4t, A3) divae Kara flv- EE. Τὸν δὲ σοφιστὴν ἔφαμεν iv τούτῳ που τῷ 
γενυα. Ten 28 rti) καταπεφευγέναι μέν, ἔξαρνον δὲ γεγονέναι τὸ ma- 

ράπαν μηδ᾽ εἶναι ψεῦδος τὸ γὰρ μὴ ὃν οὔτε διανοεῖσθαί 
τινα οὔτε λέγειν" οὐσίας γὰρ οὐδὲν οὐδαμῇ τὸ μὴ ὃν 
μετέχειν. ᾿ 

OEAI. Ἦν ταῦτα. 
24. HE. Νῦν δέ γε τοῦτο μὲν ἐφάνη μετέχον τοῦ ὄντος, 
ὥστε ταύτῃ μὲν ἴσως οὐκ ἂν μάχοιτο ἔτι" τάχα δ᾽ ἂν 
φαίη τῶν εἰδῶν τὰ μὲν μετέχειν τοῦ μὴ ὄντος, τὰ δ᾽ οὔ, 
καὶ λόγον δὴ καὶ δόξαν εἶναι τῶν οὐ μετεχόντων. ὥστε 

5 Bae copra reti)» εἰδωλοποιικὴν καὶ φανταστικήν, ἐν ἢ φαμὲν αὐτὸν 
aano" f" —— ξἕἵναι, διαμάχοιτ᾽ ἂν πάλιν ὡς παντάπασιν οὐκ ἔστιν, 

ἐπειδὴ δόξα καὶ λόγος οὐ κοινωνεῖ τοῦ μὴ ὄντος" ψεῦδος 
γὰρ τὸ παράπαν οὐκ εἶναι ταύτης μὴ συνισταμένης τῆς 
κοινωνίας. διὰ ταῦτ᾽ οὖν λόγον πρῶτον καὶ δόξαν καὶ 
φαντασίαν διερευνητέον ὅ τί ποτ᾽ ἔστιν, ἕνα φανέντων 

2 4, καὶ τὴν κοινωνίαν αὐτῶν τῷ μὴ ὄντι κατίδωμεν, | xoti- 
«7-4 98.4 41. XS 

—. - 
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δόντες δὲ τὸ ψεῦδος ὃν ἀποδείξωμεν, ἀποδείξαντες δὲ 
τὸν σοφιστὴν εἰς αὐτὸ ἐνδήσωμεν, εἴπερ ἔνοχός ἐστιν, ἢ 
καὶ ἀπολύσαντες ἐν ἄλλῳ γένει ζητῶμεν. 

OEAIL Κομιδῇ δέ ye, ὦ ξένε, ἔοικεν ἀληϑὲς εἶναι τὸ oo. 
περὶ τὸν σοφιστὴν κατ᾽ ἀρχὰς λεχϑέν, ὅτι δυσθήρευτον 
εἴη τὸ γένος. φαίνεται γὰρ οὖν προβλημάτων γέμειν, ὧν 
ἐπειδάν τε προβάλῃ, τοῦτο πρότερον ἀναγκαῖον διαμάχε- 
σϑαι πρὶν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον ἀφικέσθαι. νῦν γὰρ μόγις 
μὲν τὸ μὴ ὃν dg οὐκ ἔστι προβληϑὲν διεπεράσαμεν, ἕτε- 
ρον δὲ προβέβληται, καὶ δεῖ δὴ ψεῦδος OF ἔστε καὶ περὶ 
λόγον καὶ περὶ δόξαν ἀποδεῖξαι, καὶ μετὰ τοῦτο ἴσως ἕτε- 
eov, xol ἕτ᾽ ἄλλο μετ᾽ ἐκεῖνο" καὶ πέρας, αἷς ἔοικεν, οὐδὲν 
φανήσεταί ποτε. 

HE. Θαῤφῥεῖν, ὦ Θεαίτητε, χρὴ τὸν καὶ σμικρόν τι 

δυνάμενον εἰς τὸ πρόσϑεν ἀεὶ προϊέναι. τί γὰρ 0 γ᾽ ἀϑυ- 
μῶν ἐν τούτοις δράσειεν ὧν ἐν ἄλλοις, ἢ μηδὲν ἐν ἐκείνοις 

ἀνύτων ἢ καὶ πάλιν εἰς τοὔπισϑεν ἀπωσϑείς; σχολῇ ποῦ, 2,» Se. Phoen. 41d 

τὸ κατὰ τὴν παροιμίαν λεγόμενον, ὅ γε τοιοῦτος ἄν ποτε i ial 
ἕλοι πόλιν. νῦν δ᾽ ἐπεί, ὦ ᾿γαϑέ, τοῦτο ὃ λέγεις διαπε- iiia ὙΠῸ 
πέρανται, τό τοι μέγιστον ἡμῖν τεῖχος ἡρημένον ἂν εἴη, 
τὰ δ᾽ ἄλλα ἤδη ῥδίῴω καὶ σμικρότερα. 

OEAI. Καλῶς εἶπες. 

ΞΕ. “όγον δὴ πρῶτον καὶ δόξαν, καθάπερ ἐῤῥήθη o, 
νῦν δή, λάβωμεν, ἕν᾽ ἐναργέστερον ἀπολογισώμεθα, mó- (ee denar gen 

τερον αὐτῶν ἅπτεται τὸ μὴ Ov ἢ παντάπασιν ἀληθῆ μέν 
ἐστιν ἀμφότερα ταῦτα, ψεῦδος δὲ οὐδέποτε οὐδέτερον. 

OEAI. Ὀρϑώς. 

ΞΕ. Φέρε δή, καϑάπερ ἐπὶ τῶν εἰδῶν καὶ τῶν γραμ- 
μάτων ἐλέγομεν, περὶ τῶν ὀνομάτων πάλιν ὡσαύτως ἐπι- 
σκεψώμεθα. φαίνεται γάρ πῃ ταύτῃ τὸ νῦν ζητούμενον. 7.2.5}. Si. 

OEAI. Τὸ ποῖον οὖν δὴ περὶ τῶν ὀνομάτων ὑπακουστέον; 
ΞῈ. Ele πάντα ἀλλήλοις ξυναρμόττει εἴτε μηδέν" 

εἴτε τὰ μὲν ἐθέλει, τὰ δὲ μή. 
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OEAIL “λον τοῦτό ys, ὅτι τὰ μὲν ἐθέλει, τὰ δ᾽ op. 
AE. Τὸ τοιόνδε λέγεις ἴσως, ὅτι τὰ μὲν ἐφεξῆς λεγό- 

μενα καὶ δηλοῦντά τι ξυναρμόττει, τὰ δὲ τῇ συνεχείᾳ 
μηδὲν σημαίνοντα ἀναρμοστεῖ. 

Gp "4924. ΘΕΑ͂Ι. Πώς τί τοῦτ᾽ εἶπες ; 
AE. “Ὅπερ φήϑην ὑπολαβόντα σε ΡΟΝ ἔσει 

alcwrnggg γὰρ ἡμῖν πον τῶν τῇ φωνῇ περὶ τὴν οὐσίαν δηλωμάτων 
δον ἤρνε MEM διττὸν γένος. 

ΘΕΑ͂Ι. Πώς; 

AE. Τὸ μὲν ὀνόματα, τὸ | δὲ ῥήματα κληϑέν. 
,κ144. OEAIL Einb ἑκάτερον. 

EE. Τὸ μὲν ἐπὶ ταῖς πράξεσιν ὃν δήλωμα ῥῆμά xov 
λέγομεν. 

OEAIL. Ναί. - 

“κι, αὐ τρῶς ΞΕ. Τὸ δὲ γ᾽ ἐπ᾿ αὖ τοῖς ἐχεῖνα πράττουσι σημεῖον 
Put ME * rti φωνῆς ἐπιτεθὲν ὅ ὄνομα. 
$95 eris Pape 0577-6G EAT, Χομιδῇ μὲν οὗν. Ξ 

ΞΕ. Οὐκοῦν ἐξ ὀνομάτων μὲν μόνων συνεχῶς λεγο- 
μένων οὐκ ἔστι ποτὲ λόγος, οὐδ᾽ αὖ ῥημάτων χωρὶς ὀνο- 
μάτων λεχθέντων. 

ΘΕΑ͂Ι. Ταῦτ᾽ ovx ἔμαϑον. 
ΞΕ. “ῆλον γὰρ ὡς πρὸς ἕτερόν τι βλέπων ἄρτι ξυν- 

ὡμολόγεις" ἐπεὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐβουλόμην εἰπεῖν, ὅτε συνεχῶς 
ὧδε λεγόμενα ταῦτα οὐκ ἔστι λόγος. 

6EAI. Πῶς; 

/ EE. Οἷον, βαδίξει τρέχει καϑεύδει, καὶ τάλλα ὅσα 
πράξεις σημαίνει ῥήματα, κἂν πάντα tig ἐφεξῆς αὔτ᾽ 
εἴπῃ, λόγον οὐδέν τι μᾶλλον ἀπεργάξεται. 

OEAI. Πώς γάρ; 
,σ9.. EE. Οὐκοῦν καὶ πάλιν ὅταν λέγηται, λέων ἕλαφος 
ἵππος, ὅσα τὸ ὀνόματα τῶν τὰς πράξεις αὖ πρατεόντων 
ὠνομάσϑη, καὶ κατὰ ταύτην δὴ τὴν συνέχειαν οὐδείς πω 
ξυνέστη λόγος " οὐδεμίαν γὰρ οὔτε οὕτως οὔτ᾽ ἐκείνως 
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πρᾶξιν οὐδ᾽ ἀπραξίαν οὐδὲ οὐσίαν ὄντος οὐδὲ μὴ ὄντος 
δηλοῖ τὰ φωνηϑέντα, πρὶν &v τις τοῖς ὀνόμασι τὰ ῥήματα 
κεράσῃ. τότε δ᾽ ἥρμοσέ τε καὶ λόγος ἐγένετο εὐθὺς ἡ πρώτη à eus y pier, 
συμπλοκή, σχεδὸν τῶν λόγων ὁ πρῶτος καὶ σμικρότατος. 

OEAI. Πῶς ἄρ᾽ ὧδε λέγεις; 
ΞΕ. Ὅταν εἴπῃ τις ἄνϑρωπος μανϑάνει, λόγον 

εἶναι φὴς τοῦτον ἐλάχιστόν τε καὶ πρῶτον; 
GEAI. "'Eyoys. ; 
AE. “ηλοῖ γὰρ ἤδη που τότε περὶ τῶν ὄντων ἢ yi- 

γνομένων ἢ γεγονότων 7) μελλόντων, καὶ ovx ὀνομάξει μό- 
vov, ἀλλά τι περαίνει, συμπλέκων τὰ ῥήματα τοῖς ὀνό- 
μασι. διὸ λέγειν τε αὐτὸν ἀλλ᾿ οὐ μόνον ὀνομάξειν εἴπο- «ces from. 
μὲν, καὶ δὴ καὶ τῷ πλέγματι τούτῳ τὸ ὄνομα ἐφϑεγξά- 
μεϑα λόγον. 

ΘΕΑ͂Ι. Ὀρϑώς. 
EE. Οὕτω δὴ καθάπερ τὰ πράγματα τὰ μὲν diaj- Jo ^. 

λοις ἥρμοττε, τὰ δ᾽ οὔ, καὶ περὶ τὰ τῆς φωνῆς αὖ σημεῖα us. ΠΝ 
τὰ μὲν οὐχ ἁρμόττει, τὰ δὲ ἀρμόττοντα αὐτῶν λόγον 
ἀπειργάσατο. 

ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν ovv. 
ΞΕ. Ἔτσι δὴ σμικρὸν τόδε. “-. pr ad (agg IL 653^ 2. 7G JC. VI, LA. dm 7 

ΘΕΑ͂Ι. T$ ποῖον; 

EHE. Λόγον ἀναγκαῖον, ὅταν περ p, τινὸς εἶναι λό- 
γον, μὴ δέ τινος ἀδύνατον. 

EAI. Οὕτως. 

"EE. Οὐκοῦν καὶ ποιόν τινα αὐτὸν εἶναι δεῖ; 
OEAI. Πῶς 9 οὔ; 

AE. Προσέχωμεν δὴ τὸν νοῦν ἡμῖν αὐτοῖς: 
OEAI. “εῖ γοῦν. 

IE. . Λέξω τοίνυν σοι λόγον, συνθεὶς πρᾶγμα πράξει 
δι ὀνόματος καὶ δήματορ᾽ ὅτου δ᾽ ἂν ὁ λόγος 9$, σύ μοι 
φράζειν. f. | 

ΘΕΑ͂Ι. Ταῦτ᾽ | ἔσται κατὰ δύναμιν, LETS 



e 
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ΞΕ. Θεαίτητος χάϑηται. μῶν μὴ μακρὸς ὁ λόγος; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὔκ, ἀλλὰ μέτριος. 
EE. Σὸν ἔργον δὴ φράζειν περὶ οὗ τ᾽ ἐστὶ καὶ ὅτου. 

. OEAL 45v ὅτι περὶ ἐμοῦ τε καὶ ἐμός. 
EE. τί δὲ 089 αὖ; 

ΘΕΑ͂Ι. Ποῖος; 

ΞΕ. Θεαίτητος, ᾧ νῦν ἐγὼ διαλέγομαι, πέτεται. 
OEAI. Καὶ τοῦτον οὐδ᾽ ὧν εἷς ἄλλως simo! πλὴν 

ἐμόν v εἶναι καὶ περὶ ἐμοῦ. 
,σσ. AE. Ποιὸν δὲ γέ τινά φαμεν ἀναγκαῖον ἕκαστον εἶναι 
τῶν λόγων. ἃ 

OEAI. Ναί. 

AE. Τούτων δὴ ποῖόν τινα ἑκάτερον φατέον εἶναι; 
OGEAI. Τὸν μὲν ψευδῆ που, τὸν δὲ ἀληϑῆ. 
AE. Λέγει δὲ αὐτῶν ὁ μὲν ἀληθὴς τὰ ὄντα οἷς ἔστι 

περὶ σοῦ. 

ΘΕΑ͂Ι. Τί μήν; 

&E. . Ὁ δὲ δὴ ψευδὴς ἕτερα τῶν ὄντων. 
OEAI. Ναί. 

ΞΕ. Τὰ μὴ ὄντ᾽ ἄρα αἷς ὄντα λέγει. 
OEAI. Σχεδόν. 

(à. δβσιδ. dors ve E. Ὄντων δέ γε ὄντα ἕτερα περὶ σοῦ. πολλὰ μὲν 
ἰὼ γὰρ ἔφαμεν ὄντα περὶ ἕκαστον εἶναί που, πολλὰ δὲ οὐκ ὄντα. 

ΘΕΑ͂Ι. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
AE. Ὃν ὕστερον δὴ λόγον εἴρηκα περὶ σοῦ, πρῶτον 

μέν, ἐξ ὧν ὡρισάμεϑα τί ποτ᾽ ἔστι λόγος, ἀναγκαιότατον 
αὐτὸν ἕνα τῶν βραχυτάτων εἶναι. 

OEAI. Νῦν δὴ γοῦν ταύτῃ ξυνωμολογήσαμεν. 
HE. Ἔπειτα δέ γε τινός. 
ΘΕΑ͂Ι. Οὔτως. 
AE. Ei μὴ ἔστι σός, οὐκ ἄλλου γε οὐδενός. 
OEAI. Πῶς γάρ; 

ΞΕ. Μηδενὸς δὲ ὧν οὐδ᾽. ὧν λόγος εἴη τὸ παράπαν" 
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ἀπεφήναμεν γὰρ ὅτι τῶν ἀδυνάτων ἦν λόγον ὄντα μηδενὸς 
εἶναι λόγον. 

; GEAI. ᾿Ορϑότατα. 
| EE. Περὶ δὴ σοῦ λεγόμενα μέντοι ϑάτερα αἷς τὰ Ji ndo 637. 

αὐτὰ καὶ μὴ ὄντα ὡς ὄντα, παντάπασιν, ὡς ἔοικεν, ἢ Pio 4/25. 26, 
τοιαύτη σύνϑεσις ἔκ τε ῥημάτων γιγνομένη καὶ ὀνομάτων os us bas 

ὄντως re καὶ ἀληθῶς γίγνεσθαι λόγος ψευδής. 
GEAI. ᾿Α4ληϑέστατα μὲν oov. 

. AE. Tí δὲ δή; διάνοιά τε καὶ δόξα καὶ φαντασία, ;06. 
μῶν οὐκ ἤδη δῆλον ὅτι ταῦτα τὰ γένη ψευδῆ τε καὶ ἀληθῆ 7^ 65) ταῦτάγι I 

πάνϑ᾽ ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐγγίγνεται; mn TUM 
OEAI. Πῶς; 

EE. 'Q0 εἴσει ῥᾷον, dv πρῶτον λάβῃς, τί ποτ᾽ ἔστι 
καὶ τί διαφέρουσιν ἕκαστ᾽ ἀλλήλων. 

OEAI. .íóov μόνον. 
E. Οὐκοῦν διάνοια uiv xol λόγος ταὐτόν" πλὴν ὁ 

| pi» ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὐτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς 
1 γιγνόμενος τοῦτ᾽ αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσϑη, διάνοια; 

OEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΞΕ. Τὸ δέ y dm ἐκείνης δεῦμα διὰ τοῦ στόματος 
Ι ἐὸν μετὰ φϑόγγου κέκληται λόγος. 
ἱ ΘΕΑ͂Ι. ᾿Αληθῆ. 

ΞΕ. Καὶ μὴν ἐν λόγοις αὐτὸ ἴσμεν ὄν. αὐλὴ por juo vein o £A 
OEAI. Τὸ ποῖον; 

HE. Φάσιν τε καὶ ἀπόφασιν. 
OEAI. "Icpev. 
ΞΕ. Ὅταν ov» τοῦτο ἐν | ψυχῇ κατὰ διάνοιαν Syyl- ,- 2 6». 

γνηται μετὰ σιγῆς, πλὴν δόξης ἔχεις ὅ τι προσείπῃς αὐτό; 
ΘΕΜ4“Ι. Kol más; 

AE. Τί δ᾽ ὅταν μὴ καϑ' αὐτὴν ἀλλὰ δὲ αἰσθήσεως 
παρῇ τινὶ τὸ τοιοῦτον αὖ πάϑος, do οἷόν τε ὀρθῶς εἰπεῖν 

ἕτερόν τι πλὴν φαντασίαν; 
ΘΕΑ͂Ι. Οὐδέν. 
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jo y. E. Οὐκοῦν ἐπείπερ λόγος ἀληθὴς ἦν καὶ φευδής, 
τούτων δ᾽ ἐφάνη διάνοια μὲν αὐτῆς πρὸς ἑαντὴν ψυχῆς 

«διάλογος, δόξα δὲ διανοίας ἀποτελεύτησις, φαίνεεαι͵ δὲ ὃ 
^ λέγομεν σύμμιξις αἰσθήσεως καὶ δόξης, ἀνάγκη δὴ καὶ 

Mj tepenjenóS0UtO» τῷ λόγῳ ξυγγενῶν ὄντων ψευδῆ τε αὐτῶν ἕνια 
ἂν οὐ καὶ ἐνίοτε εἶναι. 

ΘΕΑ͂Ι. Πῶς δ᾽ οὔ; 
nef δνιρσν. mon. RE. Κατανοεῖς οὖν ὅτι πρότερον εὐρέϑη ψευδὴς δόξα 

ἐπ eno "αὶ λόγος ἢ κατὰ τὴν προσδοκίαν ἣν ἐφοβήθημεν ἄρτε, 
μὴ παντάπασιν ἀνήνυτον ἔργον ἐπιβαλλοίμεθα ζητοῦντες 
αὐτό; 

ΘΕΑ͂Ι. Keravoo. 

ΞΕ. Μὴ τοίνυν μηδ᾽ εἷς τὰ λοιπὰ ἀϑυμῶμεν. ἐπειδὴ 
γὰρ πέφανται ταῦτα, τῶν ἔμπροσθεν ἀναμνησθῶμεν κατ᾽ 
εἴδη διαιρέσεων. 

OEAI. Ποίων δή; 
ἕναν. V omi rry 9E) EE. «διειλόμεθα τῆς εἰδωλοποιικῆς εἴδη δύο, τὴν μὲν 

εὐκασεικήν, τὴν δὲ φαντασεικήν. 
OEAI. Nol. 

AE. Kol τὸν σοφισεὴν εἴπομεν og ἀποροῖμεν εἰς ὅπο- 
teens ln. ode rhe IE E QUY θήσομεν. 

ὙΠ ΠΣ" ΘΕΑ͂Ι. Ἦν ταῦτα. 
AE. Καὶ τοῦϑ᾽ ἡμῶν ἀπορουμένων Pr: μείξων κατε- 

χύϑη σκοτοδινία, φανέντος τοῦ λόγου τοῦ πᾶσιν duquo- 
"e: βητοῦντος εἷς οὔτε εἰκὼν οὔτε εἴδωλον οὔτε φάντασμα εἴη 

τὸ παράπαν οὐδὲν διὰ τὸ μηδαμῶς μηδέποτε μηδαμοῦ 
ψεῦδος εἶναι. 

OEAIL Δέγεις ἀληθῆ. 

.,22. AE. Νῦν δὲ γ᾽ ἐπειδὴ πέφανται μὲν λόγος ̓ πέφανται 
δ᾽ οὖσα δόξα ψευδής, ἐγχωρεῖ δὴ μιμήματα τῶν ὄντων 
εἶναι καὶ τέχνην ἐκ ταύτης γίγνεσθαι τῆς διαθέσεως 
ἀπατητικήν. 

GEAI. Ἐγχωρεῖ. 

Ζλρλιῖ. A ̂ . Jen n356 

Ce ον 
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EE. Kal μὴν ὅτι γ᾽ ἦν ὁ σοφισεὴς τούτων πότερον, "7. ido odd 

διωμολογημένον ἡμῖν iv roig πρόσϑεν ἦν. 
OEAI. Ναί. 

ΞΕ. Πάλιν τοίνυν ἐπιχειρῶμεν, σχίξοντες διχῇ τὸ προ- 
τεθὲν γένος, πορεύεσθαι κατὰ τοὐπὶ δεξιὰ ἀεὶ μέρος τοῦ 

τμηϑέντος ἐχόμενοι τῆς τοῦ σοφιστοῦ κοινωνίας, ἕως ἂν 

αὐτοῦ τὰ κοινὰ πάντα περιελόντες, τὴν οἰκείαν λιπόντες 

ΘΕΑ͂Ι. ᾿Ὀὐρϑώς. ah. au "Hia 
συν, feas Fi, 

EE. Οὐκοῦν τότε μὲν ἠρχόμεθα ποιητικὴν καὶ κτη- ee. 
τικὴν τέχνην διαιρούμενοι; : Bo 

EAI. Naí. 

EE. Kal τῆς κτητικῆς ἐν θηρευτικῇ καὶ ἀγωνίᾳ καὶ 
ἐμπορικῇ καί τισιν ἐν τοιούτοις εἴδεσιν ἐφανεάξετο ἡμῖν ; ou Denm. 

OEAI. Πάνυ μὲν οὖν. 
EE. Νῦν δέ Y ἐπειδὴ μιμητικὴ περιείληφεν iir eiim 

τέχνη, δῆλον ὡς αὐτὴν τὴν ποιητικὴν δίχα διαιρεεέον: Me» γῇ s 
πρώτην. ἡ ydo xov μίμησις ποίησίς τίς ἐστιν, εἰδώλων“ Ag/5s. 

μέντοι, φαμέν, ἀλλ ovx αὐτῶν ἑκάστων. ἢ γάρ; 
OEAI. Παντάπασι μὲν οὖν. 

AE. Ποιητικῆς δὴ πρῶτον δύο ἔστω μέρη. 
ΘΕΑ͂Ι. Ποίω; 

EE. Τὺ μὲν θεῖον, τὸ δ᾽ ἀνθρώπινον. 
ΘΕΑ͂Ι. Οὔπω μεμάθηκα. 

ΞΕ. Ποιητικήν, εἴπερ μεμνήμεθα τὰ κατ᾽ ἀρχὰς At- 
χϑέντα, πᾶσαν ἔφαμεν εἶναι δύναμιν, ἥ τις ἂν αἰτία γί- 
γνηται τοῖς μὴ πρότερον οὖσιν ὕστερον γίγνεσθαι. 

GEAI. Μεμνήμεθα. 
AE. Ζῶα δὴ πάντα ϑνητὰ καὶ φυτά, ὅσα τ᾽ ἐπὶ 57 

γῆς ἐκ σπερμάτων καὶ διξῶν φύεται καὶ ὅσα ἄψυχα ἐν γῇ 
ξυνίσταται σώματα τηκτὰ καὶ ἄτηκτα, μῶν ἄλλον τινὸς ἢ 
ϑεοῦ δημιουργοῦντος φήσομεν ὕστερον γίγνεσθαι πρότερον 
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. |o?x ὄντα; ἢ τῷ τῶν πολλῶν δόγματι καὶ ῥήματι zod- 
"wiMgeqrpeaitins 17775. 
EA ^GEAL Ilolo; 

; "EE. Τῷ τὴν φύσιν αὐτὰ γεννῶν ἀπό τινος αἰτίας 
v μδὴ ἀἰφαὐτομάτης καὶ ἄνευ διανοίας φυούσης᾽" ἢ μετὰ λόγου τε 
dn ἱκαὶ ἐπιστήμης θείας ἀπὸ 9509 γιγνομένης; 

OEAI. Ἐγὼ μὲν ἴσως διὰ τὴν ἡλικίαν πολλάκις ἀμ- 
φότερα μεταδοξάξω' νῦν μὴν βλέπων εἰς σὲ καὶ ὑπολαμ- 
βάνων οἴεσθαί σε κατά γε ϑεὸν αὐτὰ γίγνεσθαι, ταύτῃ 
καὶ αὐτὸς νενόμικα. 

EE. Καλῶς γε, ὦ Θεαίτητε. καὶ εἰ μέν γέ os ἡγού- 

μεϑα τῶν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἄλλως πως δοξαξόντων 
Ξακαρονσληβῖναι, νῦν ὧν τῷ λόγῳ μετὰ πειϑοῦς ἀναγκαίας ἐπεχει- 
ue 3,  βοῦμεν ποιεῖν ὁμολογεῖν" ἐπειδὴ δέ cov xarauavO yo τὴν 

7^ φύσιν, ὅτι καὶ ἄνευ τῶν παρ᾽ ἡμῶν λόγων αὐτὴ πρόσεισιν 
Jue. »" » ; , ; : " 
doe ce ipea Pp. ἅπερ νῦν ἕλκεσθαι φής, ἐάσω" χρόνος γὰρ ἐκ περιττοῦ 
ἀνὰ γίγνοιτ᾽ ἄν. ἀλλὰ ϑήσω τὰ μὲν φύσει λεγόμενα ποιεῖσθαι 

ϑείᾳ τέχνῃ, τὰ δ᾽ ἐκ τούτων ὑπ᾿’ ἀνθρώπων ξυνιστάμενα 
ἀνθρωπίνῃ, καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον δύο ποιητικῆς 
γένη, τὸ μὲν ἀνθρώπινον εἶναι, τὸ δὲ θεῖον. 

GEAIL Ὀρϑώς. 
/u. HE. Τέμνε δὴ δυοῖν οὔσαιν δίχα ἑκατέραν αὖθις. 

OEAI. Πώς; Ι 

»-142. EE. Οἷον τότε | μὲν κατὰ πλάτος τέμνων τὴν ποιητι- 
!| κὴν πᾶσαν, νῦν δὲ αὖ κατὰ μῆκος. 

ΘΕΔΙ. Τετμήσθω. 
EE. Τέτεαρα μὴν αὐτῆς οὕτω τὰ πάντα μέρη γίγνε- 

ται, δύο μὲν τὰ πρὸς ἡμῶν, ἀνθρώπεια, δύο δ᾽ αὖ τὰ 
͵ πρὸς θεῶν, ϑεῖα. 

OEAI. Ναί. 

Juan 39... — IKE. Τὰ δέ γ᾽ dg ἑτέρως αὖ διῃρημένα, μέρος uiv- 
f» ἀφ᾽ ἑκατέραρ τῆς μερίδος αὐτοποιητικόν, τὼ δ᾽ ὑπο- 

- 
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λοίπω σχεδὸν μάλιστ᾽ ἂν λεγοίσϑην εἰδωλοποιικώ. καὶ κατὰ 
ταῦτα δὴ πάλιν ἡ ποιητικὴ διχῇ διαιρεῖται. 

OEAI. Λέγε ὅπῃ ἑκατέρα αὖϑις. 
ΞΕ. Ἡμεῖς μέν που καὶ τάλλα ξῶα καὶ ἐξ ὧν τὰ πε- 24.7. d s 

φυκότ᾽ ἐστί, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ τούτων ἀδελφά, θεοῦ 
γεννήματα πάντα ἴσμεν αὐτὰ ἀπειργασμένα ἕκαστα᾽ 7] πῶς; 

ΘΕΑ͂Ι. Οὕτω. 
EE. Τούτων δέ γε ἑκάστων εἴδωλα, ἀλλ ovx αὐτά, 

“παρέπεται; δαιμονίᾳ καὶ ταῦτα μηχανῇ γεγονότα. 

OEAI. Ποῖα; "ων: eiui 
EE. Τά τε ἐν τοῖς ὕπνοις καὶ ὅσα us9? ἡμέραν φαν- 

τάσματα αὐτοφνῆ λέγεται, σκιὰ μὲν ὅταν ἐν τῷ πυρὶ 
σκότος ἐγγίγνηται, διπλοῦν δὲ ἡνίκ᾽ ἂν φῶς οἰκεῖόν τε καὶ Jon 44. 
ἀλλότριον περὶ τὰ λαμπρὰ καὶ λεῖα εἰς ἕν ξυνεχθὸν τῆς ; 
ἔμπροσθεν εἰωθυίας ὄψεως ἐναντίαν αἴσθησιν παρέχον da nl 
εἶδος ἀπεργάξηται. blan E À 

OEAI. 4o yàg οὖν ἐστὶ ταῦτα ϑείας ἔργα ποιήσεως, 
αὐτό τε καὶ τὸ παρακολουθοῦν εἴδωλον ἑκάστῳ. 

ΞῈ. Τί δὲ τὴν ἡμετέραν τέχνην; &Q οὐκ αὐτὴν μὲν ,),2.“9 frio 65. 
οἰκίαν οἰκοδομικῇ φήσομεν ποιεῖν, γραφικῇ δέ τιν᾽ ἑτέραν, 
οἷον ὄναρ ἀνθρώπινον ἐγρηγορόσιν ἀπειργασμένην ; Ζ' add 4 pav 591 

ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν ovv. 
ΞῈ. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα οὕτω κατὰ δύο διττὰ ἔργα 

τῆς ἡμετέρας αὖ ποιητικῆς πράξεως, τὸ μὲν αὐτό, φαμέν, 
αὐτουργική, τὸ δὲ εἴδωλον εἰδωλοποιική. 

ΘΕΑ͂Ι. Νῦν μᾶλλον ἔμαθον, καὶ τίθημι δύο διχῇ 
ποιητικῆς εἴδη" Θεία μὲν καὶ ἀνθρωπίνη κατὰ θάτερον 
τμῆμα, κατὰ δὲ θάτερον τὸ μὲν αὐτῶν ὄν, τὸ δὲ ὁμοιω- 
μάτων τινῶν γέννημα. acfive puer. e£ ota. De icti ar Me Pr. p A89. 5. 

EE. Τῆς τοίνυν εἰδωλουργικῆς ἀναμνησθῶμεν, ὅτι 
τὸ μὲν εδιασεικόν, τὸ δὲ φανταστικὸν ἔμελλεν εἶναι γένος, 
εἰ τὸ ψεῦδος ὄντως ὃν ψεῦδος καὶ τῶν ὄντων ἕν τι φα- 
νείη πεφυκός. 



T8 IIAATSNOZ ZOOIZTHZ. 991, 

OEAI. Ἦν γὰρ ovv. 
AE. Οὐκοῦν ἐφάνη τε καὶ διὰ ταῦτα δὴ καεταριϑμή- 

μόν. adr. cousv αὐτὼ νῦν ἀναμφισβητήτως εἴδη δύο; 
GEAI. Ναί. 

j/3,. ΞΕ. Τὸ τοίνυν φανταστικὸν αὖϑις διορίξωμεν | δίχα; 

OEAL Πῇ; 

pAdy EE. Τὸ μὲν δι ὀργάνων γιγνόμενον, τὸ δὲ αὐτοῦ 
παρέχοντος ἑαυτὸν ὄργανον τοῦ ποιοῦντος τὸ φάντασμα. 

GEAI. Πῶς φῆς; 

EE. Ὅταν, οἶμαι, τὸ σὸν σχῆμά τις τῷ ἑαυτοῦ γρώ- 
μενος σώματι προσόμοιον ἢ φωνὴν φωνῇ φαίνεσθαι ποιῇ, 
μίμησις τοῦτο τῆς φανταστικῆς μάλιστα κέχληταί που. 
^. 6EAL. Ναί. 

AE. Μιμητικὸν δὴ τοῦτο αὐτῆς προσειπόντες ἀπονει- 
μώμεθα᾽ τὸ δ᾽ ἄλλο πᾶν ἀφῶμεν μαλακισθέντες καὶ πα- 
φέντες ἑτέρῳ συναγαγεῖν τε εἰς ἕν καὶ πρέπουσαν Óxovv- 
μέαν ἀποδοῦναί τιν᾽ αὐτῷ. 

ΘΕΑ͂Ι. ΜΝυενεμήσθω, τὸ δὲ μεϑείσϑω. 
ΞΕ. Καὶ μὴν καὶ τοῦτο ἔτι διπλοῦν, ὦ Θεαίτητε, 

ἄξιον ἡγεῖσθαι" 00 ἃ δέ, σκόπει. 
GEAI. Μέγε. 
ΞΕ. Τῶν μιμουμένων οἱ μὲν εἰδότες ὃ μιμοῦνται 

κοῦτο πράττουσιν, οἱ δ᾽ ovx εἰδότες. καί τοι τίνα μείξω 
Lori «t. Corne. διαίρεσιν ἀγνωσίας τὰ καὶ γνώσεως θήσομεν; 

6EAI. Οὐδεμίαν. 

EE. Οὐκοῦν τό γε ἄρτι λεχϑὲν εἰδότων ἦν μίμημα" 
τὸ γὰρ σὸν σχῆμα καὶ σὲ γιγνώσκων ἄν τις μιμήσαιτο. 

GEAIL Πῶς δ᾽ οὔ; 
j4,4. WE. Τί δὲ δικαιοσύνης τὸ σχῆμα καὶ ὅλης ξυλλήβδην 

ἀρετῆς; ἄρ᾽ οὐκ ἀγνοοῦντες μέν, δοξάξοντες δέ πῇ, 
meae Jf σφόδρα ἐπιχειροῦσι πολλοὶ τὸ δοκοῦν σφίσι τοῦτο ὡς ἐνὸν 
uin. Vr. μ αὐτοῖς προθυμεῖσθαι φαίνεσθαι ποιεῖν, ὅ τι μάλιστα ἔργοις 

τε καὶ λόγοις μιμούμενοι; 

--.- A 
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OEAI. Kol πάνυ ys πολλοί. 

ARE. Mów ovv πάντες ἀποτυγχάνουσι τοῦ δοκεῖν εἶναι 
δίκαιοι μηδαμώρ ὄντες; ἢ τούτου πᾶν τοὐναντίον; 

OEAI. Πᾶν. 

ΞΕ. Μιμητὴν δη τοῦτόν γε ἕτερον buirob λεκτέον 
οἶμαι, τὸν ἀγνοοῦντα τοῦ γιγνώσκοντος, 

GEAL Ναί. ' 
EE. Πόϑεν ov» ὄνομα ἑκατέρῳ τις αὐτῶν λήψεται 

πρέπον; ἢ δῆλον δὴ χαλεπὸν 0v, διότι τῆς τῶν γενῶν 
κατ᾽ εἴδη διαιρέσεως παλαιά τις, αἷς ἔοικεν, ait(m τοῖς ^ot 7 Ad na 
ἔμπροσθεν καὶ ἀσύννους παρῆν, ὥστε μηδ᾽ ἐπιχειρεῖν μη- 
δένα διαιρεῖσθαε᾽ καϑὸ δὴ τῶν ὀνομάτων ἀνάγκη μὴ 
σφόδρα εὐπορεῖν. ὅμως δέ, κἂν εἰ τολμηρότερον εἰρῆσθαι, 
διαγνώσεως ἕνεκα τὴν μὲν μετὰ δόξης μίμησιν δοξομιμητικὴν 
προσείπωμεν, τὴν δὲ μετ᾽ ἐπιστήμης ἱστορικήν τινα μίμησιν. 

OEAI. Ἔστω. 

AE. Θατέφῳ τοίνυν χρηστέον" ὁ γὰρ —' οὐκ //5. 
iv τοῖς εἰδόσιν ἦν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μιμουμένοις δή. 

ΘΕΑΙ. Kal μάλα. 

HE. Τὸν δοξομιμητὴν δὴ σχοπώμεθα ὥσπερ sí8mgo», 
εἴτε ὑγιὴς tire διπλόην ἔτ᾽ ἔχων τινά ἐστιν ἐν ἑαυτῷ. rem ef nh 

OEAI. Σκοπῶμεν. 

AE. Ἔχει τοίνυν καὶ μάλα συχνήν. ὁ μὲν γὰρ εὐήϑης » 168: 
αὐτῶν | ἐστίν, οἰόμενος εἰδέναι ταῦτα ἃ δοξάζει" τὸ δὲ 
ϑατέρου σχῆμα διὰ τὴν ἐν τοῖς λόγοις κυλίνδησιν ἔχει 
πολλὴν ὑποψίαν καὶ φόβον ὡς ἀγνοεῖ ταῦτα ἃ πρὸς τοὺς 
ἄλλους € εἰδὼς ἐσχημάτισται. 

ΘΕΛΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἔσειν ἑκατέρον γένους ὧν 

εἴρηκαρ. 
EE. Οὐκοῦν τὸν μὲν ἁπλοῦν μιμητήν τινα, τὸν δὲ 

εἰρωνικὸν μιμητὴν ϑήσομεν; 

ΘΕΑ͂Ι. Eixóg γοῦν. 

ΞῈ. Τούτου δ᾽ αὖ τὸ γένος ἕν ἢ δύο φώμεν; 
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GEAI. Ὅρα ov. 

ΞΕ. Σκοπῶ, καί μοι διττὼ καταφαίνεσθόν τινε" τὸν 

μὲν δημοσίᾳ τε καὶ μακροῖς λόγοις πρὸς πλήθη δυνατὸν 
εἰρωνεύεσθαι καθορῶ, τὸν δὲ ἰδίᾳ τε καὶ βραχέσι λόγοις 
ἀναγκάξαντα τὸν προσδιαλεγόμενον ἐναντιολογεῖν αὐτὸν 

αὐτῷ. 

OEAI. Λέγεις ὀρθότατα. 
“6. HE. Τίνα οὖν ἀποφαινώμεθα τὸν μακρολογώτερον 

εἶναι; πότερα πολιτικὸν ἢ δημολογικόν; 
6EAI. 4ημολογικόν. 

AE. Τί δὲ τὸν ἕτερον ἐροῦμεν; σοφὸν ἢ σοφιστικόν; 
«τῶν 2G pocthe sii EAT. Τὸ μέν που σοφὸν ἀδύνατον, ἐπείπερ οὐκ 

Jed $/45. 

o, 2v) 

ind. $24. 2t. 

εἰδότα αὐτὸν ἔθεμεν" μιμητὴς δ᾽ ὧν τοῦ σοφοῦ δῆλον ὅτι 

παρωνύμιον αὐτοῦ τι λήψεται, καὶ σχεδὸν ἤδη μεμάϑηκα 

ὅτι τοῦτον δεῖ προσειπεῖν ἀληϑῶς αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν παν- 
τάπασιν ὄντως σοφιστήν. 

ΞῈ. Οὐκοῦν συνδήσομεν αὐτοῦ, καθάπερ ἔμπρο- 
σϑεν, τοὔνομα συμβπλέξαντες ἀπὸ τελευτῆς ἐπ᾽ ἀρχήν; 

ΘΕΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν. 
EE. Τὸ δὴ τῆς ἐναντιοποιολογικῆς εἰρωνικοῦ μέρους 

τῆς δοξαστικῇῆς μιμητικόν, τοῦ φανταστικοῦ γένους ἀπὸ 
τῆς εἰδωλοπομκῆς οὐ ϑεῖον ἀλλ᾽ ἀνθρωπικὸν τῆς ποιή- 
σεως ἀφωρισμένον ἐν λόγοις τὸ ϑαυματοποιικὸν μόριον, 
ταύτης τῆς γενεᾶς τε καὶ αἵματος ὃς dv φῇ τὸν ὄντως 
σοφιστὴν εἶναι, τἀληθέστατα, οἷς ἔοικεν, ἐρεῖ. 

ΘΕΑ͂Ι. Παντάπασι μὲν οὖν. 
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St. p. 
?11. 

K. Τίς ἦν, ὦ Σώκρατες, ᾧ χϑὲς ἐν Λυκείῳ διελέγου ; 
ἢ πολὺς ὑμᾶς ὄχλος περιεστήκει, ὥστ᾽ ἔγωγε βουλόμενος 
ἀκούειν προσελϑὼν οὐδὲν οἷός τ᾽ ἦν ἀκοῦσαι σαφές. ὑπερ- 
κύψας μέντοι κατεῖδον, καί μοι ἔδοξεν εἶναι ξένος τις, 
d διελέγου. τίς ἦν; 

Z9. Ὁπότερον καὶ ἐρωτᾷς, ὦ Κρίτων; οὐ γὰρ εἷς, 
ἀλλὰ δύο ἤστην. 

KP. Ὃν μὲν ἐγὼ λέγω, ἐκ δεξιᾶς τρίτος ἀπὸ σοῦ 
καθῆστο᾽ ἐν μέσῳ δ᾽ ὑμῶν τὸ ᾿Αξιόχου μειράκιον ἦν. καὶ 
μάλα πολύ, à Σώκρατες, ἐπιδεδωκέναι μοι ἔδοξε, καὶ τοῦ 
ἡμετέρου οὐ πολύ τι τὴν ἡλικίαν διαφέρειν Κριτοβούλου. 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνος βὲν σκληφρός, οὗτος δὲ προφερὴς καὶ καλὴὴὲὴῤ ^^ 
καὶ ἀγαϑὸς τὴν ὄψιν. 

ΣΩ. Εὐθύδημος οὗτός ἐστιν, ὦ Κρίτων, ὃν ἐρωτᾷς" 
ὁ δὲ παρ’ ἐμὲ καϑήμενος ἐξ ἀριστερᾶς ἀδελφὸς τούτου, 
Διονυσόδωρος“ μετεῖχε δὲ καὶ οὗτος τῶν λόγων. 

ΚΡ, Οὐδέτερον γιγνώσκω, ὦ Σώκρατες. καινοί τινες 
αὖ οὗτοι, αἷς ἔοικε, σοφισταί. ποδαποί; καὶ τίς ἡ σοφία; 

Z9. Οὗτοι τὸ μὲν γένος, εἷς ἐγώμαι, ἐντεῦθέν ποθέν 
εἶσιν ἐκ Χίου, ἀπῴκησαν δὲ ἐς Θουρίους" φεύγοντες δὲ 43. 
ἐκεῖθεν πόλλ᾽ ἤδη ἕτη περὶ τούσδε τοὺς τόπους διατρί- 
βούσιν. ὃ δὲ σὺ ἐρωτᾷς τὴν σοφίαν αὐτοῖν, ϑαυμασία, 
εὖ Koírov: πάνσοφοι ἀτεχνῶς. ὡς ἔγωγε οὐδ᾽ ἤδη πρὸ 
τοῦ, O τι εἶεν ol παγκρατιασταί. τούτω γάρ ἐστον κομιδῇ 

IpBÓÀa ut tte 
l 
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παμμάχω, οὐ κατὰ τὼ ᾿ἀκαρνᾶνε τὼ παγκρατιαστὰ dósiqo 
ἐκείνω μὲν γὰρ τῷ σώματι μόνον οἴω τὲ μάχεσϑαι" τούτω 

δὲ πρῶτον μὲν τῷ σώματι δεινοτάτω ἐστόν, καὶ μάχη, s 
πάντων ἔστι κρατεῖν. ἐν ὅπλοις γὰρ αὐτώ τε σοφὼ πάνυ 
μάχεσϑαι καὶ ἄλλον, ὃς ἂν | διδῷ μισϑόν, οἵω τε ποιῆσαι" 
ἔπειτα τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις μάχην κρατίστω καὶ ἀγω- 
νίσασθαι καὶ ἄλλον διδάξαι λέγειν τε καὶ συγγράφεσθαι 
λόγους οἵους εἰς τὰ δικαστήρια. πρὸ τοῦ μὲν οὖν ταῦτα 
δεινὼ ἤστην μόνον, νῦν δὲ τέλος ἐπιτεϑείκατον παγκρα- 
τιαστικῇ τέχνῃ. 7] γὰρ ἦν λοιπὴ αὐτοῖν μάχη ἀργός, ταύ- | 
τὴν νῦν ἐξείργασθον, ὥστε μηδ᾽ ἂν ἕνα αὐτοῖς οἷόν v 
εἶναι μηδ᾽ ἀντάραι'" οὕτω δεινὼ γεγόνατον ἐν τοῖς λόγοις 
μάχεσθαί τε καὶ ἐξελέγχειν τὸ ἀεὶ λεγόμενον, ὁμοίως ἐάν 
τε ψεῦδος ἐάν τε ἀληϑὲς ἧ. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Κρίτων, ἐν 
νῷ ἔχω τοῖν ἀνδροῖν παραδοῦναι ἐμαυτόν" καὶ γάρ φατον 
ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ποιῆσαι ἂν καὶ ἄλλον ὁντινοῦν τὰ αὐτὰ 
καῦτα δεινόν. 

ΚΡ. Τί δέ, ὦ Σώκρατες; οὐ φοβεῖ τὴν ἡλικίαν, μὴ 
ἤδη πρεσβύτερος ἧς; 

ΣΩ. “Ἡκιστά γε, ὦ Κρίτων" ἱκανὸν τεχμήριον ἔχω 
καὶ παραμύϑιον τοῦ μὴ φοβεῖσθαι. αὐτὼ γὰρ τούτω, ὡς 
ἕπος εἰπεῖν, γέροντε ὄντε ἠρξάσθην ταύτης τῆς σοφίας 
ἧς ἔγωγε ἐπιϑυμῶ, τῆς ἐριστικῆς. πέρυσι δὲ ἢ προπέρυσιν 
οὐδέπω ἤστην σοφώ. ἀλλ᾽ ἐγὼ ὃν μόνον φοβοῦμαι, μὴ αὖ 
ὄνειδος τοῖν ξένοιν περιάψω, ὥσπερ Κόννῳ τῷ ητρο- 
βίον, τῷ κιϑαριστῇ, ὃς ἐμὲ διδάσκει ἔτι καὶ νῦν κιθαρί- 
ξειν. ὁρῶντες οὖν οἱ παῖδες ol συμφοιτηταί μου ἐμοῦ τε 
καταγελῶσι καὶ τὸν Κόννον καλοῦσι γεροντοδιδάσχαλον. 
μὴ οὖν καὶ τοῖν ξένοιν τις ταὐτὸ τοῦτο ὀνειδίσῃ" oi 
δ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἴσως φοβούμενοι τάχα us οὐκ ὧν ἐθέλοιεν 
προσδέξασθαι. ἐγὼ δ᾽, ὦ Κρίτων, ἐκεῖσε μὲν ἄλλους 
πέπεικα συμμαϑητάς μοι φοιτᾷν πρεσβύτας, ἐνταῦθα δέ 
γε ἑτέρους πειράσομαι πείϑειν, καὶ σὺ τί οὐ συμφοιτᾷς; 
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ὡς δὲ δέλεαρ αὐτοῖς ἕξομεν τοὺς σοὺς vitig: ἐφιέμενοι 
γὰρ ἐκείνων oló ὅτε καὶ ἡμᾶς παιδεύσουσιν. 

KP. ᾿Α4λλ᾿ οὐδὲν κωλύει, ὦ Σώκρατες, ἐάν γε σοὶ δοκῇ. 
πρῶτον δέ μοι διήγησαι τὴν σοφίαν τοῖν ἀνδροῖν, τίς 

ἐστιν, ἵνα εἰδῶ, ὅ τι καὶ μαϑησόμεϑα. — 
ΕΞ. ΣΩ. Οὐκ ἂν φϑάνοις ἀκούων᾽ ὡς οὐκ ἂν ἔχοιμί 

γε εἰπεῖν, ὅτι οὐ προσεῖχον τὸν νοῦν αὐτοῖν, ἀλλὰ πάνυ 
καὶ προσεῖχον καὶ μέμνημαι, καί σοι πειράσομαι ἐξ ἀρχῆς 

ἅπαντα διηγήσασθαι. κατὰ ϑεὸν γάρ τινα ἔτυχον καϑή- 
μενος ἐνταῦϑα, οὗπερ σύ us εἶδες, ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ 
μόνος, καὶ ἤδη ἐν νῷ εἶχον ἀναστῆναι" ἀνισταμένου δέ 
μου ἐγένετο τὸ εἰοϑὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. πάλιν οὖν 
ἐκαϑθεζόμην, καὶ ὀλίγῳ ὕστερον | εἰσέρχεσθον τούτω, ὅ v 
Εὐθύδημος καὶ 0 Διονυσόδωρος, καὶ ἄλλοι μαϑηταὶ ἅμα 
πολλοί, ἐμοὶ δοκεῖν. εἰσελθόντες δὲ περιεπατείτην ἐν τῷ 

καταστέγῳ δρόμῳ. καὶ οὔπω τούτω δύ᾽ ἢ τρεῖς δρόμους 
περιεληλυϑότε ἤστην, καὶ εἰσέρχεται Κλεινίας, ὃν σὺ φὴς 
πολὺ ἐπιδεδωκέναι ἀληϑῆ λέγων". ὄπισϑεν δὲ αὐτοῦ ἐρα- 
σταὶ πάνυ πολλοί τε καὶ ἄλλοι καὶ Κτήσιππος, νεανίσκος 

τις Παιανιεύς, μάλα καλόρ τε κἀγαθὸς τὴν φύσιν ὅσον 
μέν, ὑβριστὴς δὲ διὰ τὸ νέος εἶναι. ἰδὼν οὖν μὲ ὁ Κλει- 
νίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου μόνον καϑήμενον, ἄντικρυς ἐὼν 
παρεκαϑέξετο ἐκ δεξιᾶς, ὥσπερ καὶ σὺ φής. ἰδόντες δὲ 
αὐτὸν. O τε Διονυσόδωρος καὶ ὁ Εὐθύδημος πρῶτον μὲν 
ἐπιστάντε διελεγέσϑην ἀλλήλοιν, ἄλλην καὶ ἄλλην ἀποβλέ- 
σίοντες sig ἡμᾶς — καὶ γὰρ πάνυ αὐτοῖν προσεῖχον τὸν 
voUv —, ἔπειτα ἰόντε 0 μὲν παρὰ τὸ μειράκιον ἐκαϑέξετο, 
ὁ Εὐθύδημος, ὁ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐμὲ ἐξ ἀριστερᾶς" οἱ δ᾽ 
ἄλλοι ὡς ἕκαστος ἐτύγχανεν. ἠσπαζόμην οὖν αὐτὼ ἅτε διὰ 
χρόνου ἑωρακώς" μετὰ δὲ τοῦτο εἶπον πρὸς τὸν Κλεινίαν, 
Ὦ Κλεινία, τώδε μέντοι τὼ ἄνδρε σοφώ, ἘΕὐθύδημός τε 
καὶ “Ζιονυσόδωρος, οὐ τὰ σμικρά, ἀλλὰ τὰ μεγάλα" τὰ 
γὰρ περὶ τὸν πόλεμον πάντα ἐπίστασθον, 0óm δεῖ τὸν 
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μέλλοντα στρατηγὸν ἔσεσθαι, τάς τε τάξεις καὶ tdg 
ἡγεμονίας τῶν στρατοπέδων καὶ ὅσα ἐν ὅπλοις μάχε- 

σθαι διδακτέον. οἵω τε δὲ καὶ ποιῆσαι δυνατὸν εἶναι 
αὐτὸν αὐτῷ βοηθεῖν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἄν τις αὐτὸν 
ἀδικῇ. Ἑὐπὼν οὖν ταῦτα κατεφρονήϑην ὑπ᾽ αὐτοῖν" ἐγε- 
λασάτην γοῦν ἄμφω βλέψαντες εἰς ἀλλήλους, καὶ ὁ Εὐ- 
θύδημος εἶπεν" Οὔτοι ἔτι ταῦτα, ὦ Σώκρατες, σπουδά- 
ξομεν, ἀλλὰ παρέργοις αὐτοῖς γρώμεϑα. Καγὼ θαυμάσας 
εἶπον" Καλὸν ἄν τι τὸ ἔργον ὑμῶν εἴη, εἰ τηλικαῦτα 

᾿ φράγματα πάρεργα ὑμῖν τυγχάνει ὄντα, καὶ πρὸς ϑεῶν 

εἴπετόν μοι, τί ἐστι τοῦτο τὸ καλόν. ᾿Δρετήν, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατες, οἰόμεθα οἴω τ᾽ εἶναι παραδοῦναι κάλλιστ᾽ ἀνθρώ- 
πων καὶ τάχιστα. 
ΕΠ. Ὦ Ζεῦ, olov, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγετον πρᾶγμα. πό- 

εν τοῦτο τὸ ἕρμαιον εὐρέτην; ἐγὼ δὲ περὶ ὑμῶν. διενο- 
ούμην ἕτι, ὥσπερ νῦν δὴ ἔλεγον, ὡἧς τὸ πολὺ τοῦτο δεινοῖν 
ὄντοιν, ἐν ὅπλοις μάχεσθαι, καὶ ταῦτ᾽ ἔλεγον περὶ σφῶν" 
ὅτε γὰρ τὸ πρότερον ἐπεδημησάτην, τοῦτο μέμνημαι. σφὼ 
ἐπαγγελλομένω. εἰ δὲ νῦν ἀληϑῶς ταύτην τὴν ἐπιστήμην 
ἔχετον, ἵλεω sÜgrov: ἀτεχνῶς γὰρ ἔγωγε σφὼ ὥσπερ ϑεὼ 
προσαγορεύω, συγγνώμην δεόμενος ἔχειν uos τῶν ἕμπρο- 
σϑεν εἰρημένων. | ἀλλ᾽ ὁρᾶτον, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ Διονυ- 
σόδωρφε, εἰ ἀληϑῆῇ ἐλέγετον" ὑπὸ γὰρ τοῦ μεγέϑους τοῦ 
ἐπαγγέλματος οὐδὲν θαυμαστὸν ἀπιστεῖν. ᾿Αλλ: εὖ loOi, 

ὦ Σώκρατες, ἔφατον, τοῦτο οὕτως ἔχον.  Moxagíto ἄρ᾽ 

ὑμᾶς ἔγωγε τοῦ κτήματος πολὺ μᾶλλον ἢ μέγαν βασιλέα 
τῆς ἀρχῆς. τοσόνδε δέ μοι εἴπετον, εἰ ἐν νῷ ἔχετον ἐπι- 
δεικνύναι ταύτην τὴν σοφίαν, ἢ πῶς σφῷν βεβούλευται. 
"Ew αὐτό γε τοῦτο πάρεσμεν, ὦ Σώκρατες, ὡς ἐπιδεί- 
ξοντε καὶ διδάξοντε, ἐάν τις ἐθέλῃ μανϑάνειν. ᾿4λλ᾽ ὅτι 
μὲν ἐθελήσουσιν ἅπαντες οἱ μὴ ἔχοντες, ἐγὼ ὑμῖν ἐγγνῶ- 
μαι, πρῶτος μὲν ἐγώ, ἔπειτα δὲ Κλεινίας οὑτοσί, πρὸς 
δ᾽ ἡμῖν Κτήσιππός τὲ ὅδε καὶ οἱ ἄλλοι οὗτοι, ἦν δ᾽ ἐγὼ 
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δεικνὺς αὐτῷ τοὺς ἐραστὰς τοὺς Κλεινίου. ol δὲ ἐτύγχανον 

ἡμᾶς ἤδη περιιστάμενοι. ὁ γὰρ Κτήσιππος ἔτυχε πόῤδω 
καθεζόμενος τοῦ Κλεινίου, ἐμοὶ δοκεῖν" ὡς δ᾽ ἐτύγχανεν 
ὁ Εὐθύδημος ἐμοὶ διαλεγόμενος προνενευκὼς εἰς τὸ πρό- 
σϑεν, ἐν μέσῳ ὄντος ἡμῶν τοῦ Κλεινίον ἐπεσκότει τῷ 
Κτησίππῳ τῆς ϑέας. βουλόμενός τε οὖν ϑεάσασθαι ὁ Κτή- 

σιππος τὰ παιδικὰ καὶ ἅμα φιλήκοος ὧν ἀναπηδήσας 
πρῶτος προσέστη ἡμῖν ἐν τῷ καταντικρύ. οὕτως οὖν καὶ 

oi ἄλλοι éxsivov ἰδόντες περιέστησαν ἡμᾶς, οἵ τε τοῦ 
Κλεινίου ἐρασταὶ καὶ οἱ τοῦ Εὐθυδήμου τε καὶ Διονυσο- 
δώρου ἑταῖροι. τούτους δὴ ἐγὼ δεικνὺς ἔλεγον τῷ Εὐϑυ- 
δήμῳ, ὅτι πάντες ἕτοιμοι εἶεν μανθάνειν. ὅ τε οὖν Κτή- 

σιππος συνέφη μάλα προϑύμως καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ἐκέλευον 
αὐτὼ κοινῇ πάντες ἐπιδείξασθαι τὴν δύναμιν τῆς σοφίας. 

ΕΝ. Εἶπον οὖν ἐγώ, 4$) Εὐθύδημε καὶ Διρνυσόδωρε, 
πάνυ μὲν οὖν παντὶ τρόπῳ καὶ τούτοις γαρίσασϑον καὶ 
ἐμοῦ ἕνεκα ἐπιδείξατον. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα δῆλον ὅτι 
οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐπιδεῖξαι, τόδε δέ μοι εἴπεεον, πότερον 
πεπεισμένον ἤδη, ὡς χρὴ παρ᾽ ὑμῶν μανϑάνειν, δύναισϑ᾽ 
ἂν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἄνδρα μόνον, 7] καὶ ἐκεῖνον τὸν μήπω 
πεπεισμένον διὰ τὸ μὴ οἴεσθαι ὅλωρ τὸ πρᾶγμα τὴν ἀρε- 
τὴν μαϑητὸν εἶναι ἢ μὴ σφὼ εἶναι αὐτῆς διδασκάλω; 
φέρε, καὶ τὸν οὕτως ἔχοντα τῆς αὐτῆς τέχνης ἔργον πεῖ- 
σαι, ὡς καὶ διδακτὸν ἡ ἀρετὴ καὶ οὗτοι ὑμεῖς ἐστέ, παρ᾽ 
ὧν ἂν κάλλιστά τις αὐτὸ μάϑοι, ἢ ἄλλης; Ταύτης μὲν 

οὖν, ἔφη, τῆς αὐτῆς, ὦ Σώκρατες, ὁ “ιονυσόδωρος. 
Ὑμεῖς ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε, τῶν νῦν ἀνθρώπων 
καλλισι᾽ ἂν προτρέψαιτε εἰς | φιλοσοφίαν καὶ ἀρετῆς ἐπι- 
μέλειαν; Οἰόμεθά γε δή, ὦ Σώκρατες. Τῶν μὲν τοίνυν 
ἄλλων τὴν ἐπίδειξιν ἡμῖν, ἔφην, εἰσαῦϑις ἀπόϑεσθον, 
τοῦτο δ᾽ αὐτὸ ἐπιδείξασθον τουτονὶ τὸν νεανίσκον πεί- 
σατον, Og γρὴ φιλοσοφεῖν καὶ ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, καὶ 
χαριεῖσϑον ἐμοί v& καὶ τουτοιαὶ πᾶσι. συμβέβηκε γάρ τι 
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τοιοῦτον τῷ μειρακίῳ τούτῳ' ἐγώ τε καὶ οἷδε πάντες 
τυγχάνομεν ἐπιθυμοῦντες αἷς βέλτιστον αὐτὸν γενέσθαι. 
ἔστι δὲ οὗτος ᾿Δξιόχου μὲν υἱὸς τοῦ ᾿Αλκιβιάδου τοῦ πα- 
λαιοῦ, αὐτανεψιὸς δὲ τοῦ νῦν ὄντος ᾿Αλκιβιάδου" ὄνομα 

δ᾽ αὐτῷ Κλεινίας. ἔσει δὲ νέος" φοβούμεθα δὴ περὶ αὐτῷ, 
οἷον εἰκὸς περὶ νέῳ, μή τις qj ἡμᾶς ἐπὶ ἄλλο τι ἐπιτή- 
δευμα τρέψας αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ διαφθείρῃ. σφὼ 
οὖν ἥκετον εἰς κάλλιστον. ἀλλ᾽ εἰ μή τι διαφέρει ὑμῖν, 
λάβετον πεῖραν τοῦ μειρακίου καὶ διαλέχϑητον ἐναντίον 
ἡμῶν. Εἰπόντος οὖν ἐμοῦ σχεδόν τι αὐτὰ ταῦτα ὁ Εδ- 
ϑύδημος ἅμα ἀνδρείως vs καὶ θαῤῥαλέως, MAX οὐδὲν 
διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐὰν μόνον ἐθέλῃ ἀποκρίνε- 
σϑαι ὁ νεανίσκος. ᾿Αλλὰ μὲν δή, ἔφην ἐγώ, τοῦτό ys καὶ 
εἴθισται" ϑαμὰ γὰρ αὐτῷ οἵδε προσιόντες πολλὰ ἐρωτῶσέ 
τε καὶ διαλέγονται, ὥστε ἐπιεικῶς θαῤῥεῖ τὸ ἀποκρίνασθαι. 

V. Τὰ δὴ μετὰ ταῦτα, ὦ Κρίτων, πῶς ἂν καλῶς 
cot διηγησαίμην; οὐ γὰρ σμικρὸν τὸ ἔργον, δύνασθαι 
ἀναλαβεῖν διεξιόντα σοφίαν ἀμήχανον ὅσην. ὥστ᾽ ἔγωγε, 
καϑάπερ οἱ ποιηταί, δέομαι ἀρχόμενος τῆς διηγήσεαις 
Μούσας τε καὶ ἹΜνήμην ἐπικαλεῖσϑαι. ἤρξατο δ᾽ οὖν ἐν- 

ϑένδε ποϑὲν ὁ Εὐθύδημος, dg ἐγῴμαι" Ὦ Κλεινία, πό- 
τεροί εἶσι τῶν ἀνθρώπων οἱ μανϑάνοντες, οἱ σοφοὶ ἢ oi 
ἀμαϑεῖς; Καὶ τὸ μειράκιον, ἅτε μεγάλον ὄντος τοῦ ἐρω- 
τήματος, ἠρυϑρίασέ τε καὶ ἀπορήσας ἔβλεψεν εἰς ἐμέ. καὶ 
ἐγὼ γνοὺς αὐτὸν τεθορυβημένον, Oddón, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 
Κλεινία, καὶ ἀπόκριναι ἀνδρείως, ὁπότερά σοι φαίνεται" 
ἔσως γάρ τοι ὠφελεῖ τὴν μεγίστην ὠφέλειαν. Χαὶ ἐν τούτῳ 
ὁ Διονυσόδωρος προσχύψας po: σμικρὸν πρὸς τὸ οὖς, 

πάνυ μειδιάσας τῷ προσώπῳ, Καὶ μήν, ἔφη, «σοί, ὦ Σώ- 
κρατες, προλέγω, ὅτι ὁτότερ᾽ Qv ἀποκρίνηται τὸ μειρά- 
xov, ἐξελεγχϑήσεται. Καὶ αὐτοῦ μεταξὺ ταῦτα λέγοντος 
ὃ Κλεινίας ἔτυχεν ἀποκρινάμενος, ὥστε οὐδὲ παρακελεύ- 
σασθαί μοι ἐξεγένετο εὐλαβηϑῆναι τῷ μειρακίῳ, | ἀλλ᾽ ἀπε- 
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κρένατο, ὅτι οἱ σοφοὶ εἶεν οἱ μανθάνοντες. Καὶ ὁ E9- 
ϑύδημος, Καλεῖς δέ τινας, ἔφη, διδασκάλους, 9) οὔ; 

Ὡμολόγει. Οὐκοῦν τῶν μανθανόντων οἱ διδάσκαλοι διδά- 
σκαλοί εἰσιν, ὥσπερ ὁ κιθαριστὴς καὶ ὁ γραμματιστὴς 
διδάσκαλοι δήπου ἦσαν σοῦ καὶ τῶν ἄλλων παίδων, ὑμεῖς 

δὲ μαθηταί; Συνέφη. "Alo τι οὖν, ἡνίκα ἐμανθάνετε, 
οὕπω ἠπίστασϑε ταῦτα, ἃ ἐμανθάνετε; Οὐκ ἔφη. "Ag 
οὖν σοφοὶ ἦτε, ὅτε ταῦτα οὐκ ἠπίστασθε; Οὐ δῆτα, 7 
δ᾽ 0g. Οὐκοῦν εἰ μὴ σοφοί, ἀμαθεῖς; Πάνυ γε. Ὑμεῖς 
ἄρα μανθάνοντες ἃ οὐκ ἠπίστασϑε, ἀμαϑεῖς ὄντες ἐμαν- 
ϑάνετε. Ἐπένευσε τὸ μειράκιον. Οἱ ἀμαϑεῖς ἄρα σοφοὶ 
μανθάνουσιν, ὦ Κλεινία, ἀλλ οὐχ οἱ σοφοί, ὡς σὺ olt. 
Ταῦτ᾽ οὖν εἰπόντος αὐτοῦ, ὥσπερ ὑπὸ διδασκάλον χορὸς 
ἀποσημήναντος, ἅμα ἀνεθορύβησάν τε καὶ ἐγέλασαν οἱ 
ἑπόμενοι ἐκεῖνοι μετὰ τοῦ Ζιονυσοδώρον τε καὶ Εὐϑυδή- 
μου. Καὶ πρὶν ἀναπνεῦσαι καλῶς τε καὶ εὖ τὸ μειράκιον 
ἐκδεξάμενος ὃ Διονυσόδωρος, Τί δέ, ὦ Κλεινία, ἔφη, 
ὁπότε ἀποστοματίξζοι ὑμῖν ὁ γραμματιστής, πότεροι ἐμάν- 
ϑανον τῶν παίδων rà ἀποστοματιξζόμενα, ol σοφοὶ ἢ oi 
ἀμαϑεῖς; Ol σοφοί, ἕφη ὁ Κλεινίας. Οἱ σοφοὶ ἄρα μαν- 
ϑάνουσιν, ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ἀμαθεῖς, καὶ οὐκ ὀρθῶς ἄρτι Ἐῤ- 
ϑυδήμῳ ἀπεκρίνω. 

Vl. Ἐνταῦϑα δὴ καὶ πάνυ μέγα ἐγέλασάν τὲ καὶ 
ἐθορύβησαν οἱ ἐρασταὶ τοῖν ἀνδροῖν, ἀγασθέντες τῆς σο- 
φίας αὐτοῖν" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἡμεῖς ἐκπεπληγμένοι ἐσιωπῶμεν. 
Γνοὺς δὲ ἡμᾶς ὁ Εὐθύδημος ἐχπεπληγμένους, ἕν᾽ ἔτι 
μᾶλλον θαυμάξοιμεν αὐτόν, οὐκ ἀνίει τὸ μειράκιον, ἀλλ᾽ 
ἠρώτα, καὶ ὥσπερ οἱ ἀγαθοὶ ὀρχησταί, διπλὰ ἔστρεφε 
τὰ ἐρωτήματα περὶ τοῦ αὐτοῦ, καὶ ἔφη" Πότερον γὰρ 
οὗ μανϑάνοντες μανθάνουσιν ἃ ἐπίστανται ἢ ἃ μὴ ἐπί- bin d 

στανται; Kol ὁ Διονυσόδωρος πάλιν μικρὸν πρός μὲ ψε-᾿ 
ϑυρίσας, Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἕτερον τοιοῦτον, 

οἷον τὸ πρότερον. Ὦ Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ἡ μὴν καὶ τὸ πρό- 
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'vegóv γε καλὸν ὑμῖν ἐφάνη τὸ ἐρώτημα. Πάντ᾽, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, τοιαῦτα ἡμεῖς ἐρωτῶμεν ἄφυκτα. Τοιγάρτοι, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, δοκεῖτέ μοι εὐδοκιμεῖν παρὰ τοῖς μαϑηταῖς. 
Ἐν δὲ τούτῳ ὁ μὲν Κλεινίας τῷ Εὐθυδήμῳ ἀπεκρίνατο, 
ὅτι μανθάνοιεν ol μανθάνοντες ἃ οὐκ ἐπίσταιντο᾽ ὁ δὲ 
ἤρετο αὐτὸν διὰ τῶν αὐτῶν ὧνπερ τὸ πρότερον. | Τί δέ; 
ἦ 9 0g, οὐκ ἐπίστασαι σὺ γράμματα; Ναί, ἔφη. Οὐκοῦν 
ἅπαντα; Ὡμολόγει. “Ὅταν οὖν τις ἀποσετοματίξῃ ὁτιοῦν, 
οὐ γράμματα ἀκοστοματίξει; Ὡμολόγει. Οὐκοῦν ὧν τι 
σὺ ἐπίστασαι, ἔφη, ἀποστοματίζει, εἴπερ πάντα ἐπίστα- 
σαι; Καὶ τοῦτο μολόγει. Τί οὖν; ἦ δ᾽ ὅς, ἄρα σὺ οὐ 
μανθάνεις ἄττ᾽ ἂν ἀποστοματίζῃ rig, ὁ δὲ μὴ ἐπισεά- 
μενος γράμματα μανϑάνει; Οὔκ, ἀλλ᾽, ἡ δ᾽ ὅς, μανθάνω. 
Οὐκοῦν ἃ ἐπίστασαι, ἔφη, μανθάνεις, εἴ πέρ γε ἅπαντα 
tà γράμματα ἐπίστασαι. ἹὩμολόγησεν. Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς 
ἀπεκρίνω, ἔφη. Καὶ οὕπω σφόδρα τι ταῦτα εἴρητο τῷ 
Εὐθυδήμῳ, καὶ ὃ Διονυσόδωρος ὥσπερ σφαῖραν ἐκδεξά- 
μενος τὸν λόγον πάλιν ἐστοχάζετο τοῦ μειρακίου, καὶ 
εἶπεν ᾿Εξαπατᾷ σε Εὐθύδημορ, ὦ Κλεινία. εἰπὲ γάρ μοι, 
τὸ μανθάνειν οὐκ ἐπισεήμην ἐστὶ λαμβάνειν τούτου, οὗ 
ἄν τις μανϑάνῃ; QOpuolóys ὁ Κλεινίας, Τὸ δ᾽ ἐπίστα- 

σϑαι, ἡ δ᾽ ὅς, ἄλλο τι 7] ἔχειν ἐπιστήμην ἤδη ἐστίν; 
Συνέφη. T6 ἄφα μὴ ἐπίσεασθαι μήπω ἔχειν ἐπιστήμην 
ἐστίν; Ὡμολόγει αὐτῷ. Πότερον οὖν εἰσὶν οἱ λαμβάνοντες 

ὁτιοῦν οἱ ἔχοντες ἤδη ἢ οἱ ἂν μή; ΟἹὲ ἂν μὴ ἔχωσιν. 
Οὐκοῦν ὡμολόγηκας εἶναι τούτων καὶ τοὺς μὴ ἐπισταμέ- 
vovg, τῶν μὴ ἐχόντων; Κατένευσε. Tov λαμβανόντων 
&Q εἰσὶν οἱ μανθάνοντες, ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἐχόντων; Συνέφη. 
Οἱ μὴ ἐπιστάμενοι ἄρα, ἔφη, μανθάνουσιν, ὦ Κλεινία, 
ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ἐπιστάμενοι. 

ΨΙΙ. Ἔτι δὴ ἐπὶ τὸ τρίτον καταβαλῶν ὥσπερ πά- 
λαισμα ὥρμα 0 Εὐθύδημος τὸν νεανίσκον" καὶ ἐγὼ γνοὺς 
βαπειξόμενον τὸ μειράκιον, βουλόμενος ἀναπαῦσαι αὐτό, 
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μὴ ἡμῖν ἀποδειλιάσειε, παραμυϑούμενος εἶπον" Ὦ Κλεινία, 
μὴ ϑαύμαξε, εἴ σοι φαίνονται ἀήϑεις οἱ λόγοι. ἴσως γὰρ 
οὐκ αἰσθάνει, οἷον ποιεῖτον τὼ ξένω περὶ σέ. ποιεῖτον δὲ 
ταὐτόν, ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελετῇ τῶν Κορυβάντων, ὅταν τὴν 
ϑροόνωσιν ποιῶσι περὶ τοῦτον, ὃν ἂν μέλλωσι τελεῖν. καὶ 
γὰρ ἐκεῖ χορηγία τίς ἐστε καὶ παιδιά, εἰ ἄρα καὶ τετέλεσαι᾽" 
καὶ νῦν τούτω οὐδὲν ἄλλο ἢ χορεύετον περὶ σὲ καὶ οἷον ὀρχεῖ- 
σϑον παίξοντε, ὡς μετὰ τοῦτο τελοῦντε. νῦν οὖν νόμισον 

τὰ πρῶτα-τῶν ἱερῶν ἀκούειν τῶν σοφιστικῶν. πρῶτον γάρ, 
ὥς φησι Πρόδικος, περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος μαϑεῖν δεῖ" ὃ 

δὴ καὶ ἐνδείκνυσθόν σοι τὼ ξένω, ὅτι οὐκ ἤδεισθα τὸ μαν- 
θάνειν ὅτι οἱ ἄνϑρωποι καλοῦσι μὲν ἐπὶ τῷ τοιῷδε, ὅταν 
τις ἐξ ἀρχῆς μηδεμίαν ἔχων ἐπιστήμην περὶ πράγματός τινος 
ἔπειτα ὕστερον αὐτοῦ λαμβάνῃ τὴν ἐπιστήμην, 1 καλοῦσι 
δὲ ταὐτὸ τοῦτα καὶ ἐπειδὰν ἔχων ἤδη τὴν ἐπιστήμην ταύτῃ 
τῇ ἐπιστήμῃ ταὐτὸν τοῦτο πρᾶγμα ἐπισχοπῇ ἢ πραττό- 
μενον ἢ λεγόμενον. μᾶλλον μὲν αὐτὸ ξυνιέναι καλοῦσιν ἢ 
μανθάνειν, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ μανθάνειν. σὲ δὲ τοῦτο, ὡς 

οὗτοι ἐνδείκνυνται, διαλέληϑε, ταὐτὸ ὄνομα ἐπ᾽ ἀνθρώ- 
ποις ἐναντίως ἔχουσι κείμενον , ἐπὶ τῷ τε εἰδότε καὶ ἐπὶ 
τῷ μή. παραπλήσιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ ἐν τῷ δευτέρῳ ἐρω- 
τήματι, ἐν ᾧ ἠρώτων σε, πότερα μανϑάνουσιν οἱ ἄνθρωποι 

ἃ ἐπίστανται, 3) ἢ ἃ μή. ταῦτα δὴ τῶν μαϑημάτων παιδιά 
ἐστι" διὸ καί φημι ἐγώ σοε τούτους προσπάϊξειψ᾽ παιδιὰν 

óà λέγω διὰ ταῦτα, ὅτι, εἰ καὶ πολλά τις ἢ καὶ πάντα 
τὰ τοιαῦτα μάϑοι, τὰ μὲν πράγματα οὐδὲν ἂν μᾶλλον 
εἰδείη πῇ ἔχει, προσπαίζειν δὲ οἷός τ᾽ dv εἴη τοῖς ἀνθρώ- 
xoig, διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων διαφορὰν ὑποσκελίξων καὶ 
ἀνατρέπαν, ὥσπερ οἱ τὰ σκολύϑρια τῶν μελλόντων καϑι- 
ξήσεσθαι ὑποσπῶντες χαίρουσι καὶ γελῶσιν, ἐπειδὰν ἴδωσιν 
ὕπτιον ἀνατετραμμένον. ταῦτα μὲν οὖν σοι παρὰ τούτων 
ψόμιξε παιδιὰν γεγονέναι᾽" τὸ δὲ μετὰ ταῦτα δῆλον, ὅτι 
τούτω γέ σοι αὐτὼ τὰ σπουδαῖα ἐνδείξεσϑον. καὶ ἐγὼ 

“222 7» 
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ὑφηγήσομαι αὐτοῖν, ἵνα μοι ὃ ὑπέσχοντο ἀποδῶσιν. ἐφά- 
τὴν γὰρ ἐπιδείξασθαι τὴν προτρεπτικὴν σοφίαν" νῦν 
δέ, μοι δοκεῖ, δεῖν φηϑήτην πρότερον παῖσαι πρὸς σέ. Ταῦτα 
μὲν οὖν, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ Διονυσόδωρε, πεπαίσθω τε 

: ὑμῖν καὶ ἴσως ἱκανῶς ἔχει" τὸ δὲ δὴ μετὰ ταῦτα ἐπιδεί- 
ἕατον προτρέποντε τὸ μειράκιον, ὅπως γρὴ σοφίας τε καὶ 

ἀρετῆς ἐπιμεληθῆναι. πρότερον δ᾽ ἐγὼ σφῷν ἐνδείξομαι, 
olov αὐτὸ ὑπολαμβάνω καὶ ofov αὐτοῦ ἐπιθυμῶ ἀκοῦσαι. 
ἐὰν οὖν δόξω ὑμῖν ἰδιωτικῶς τε καὶ γελοίως αὐτὸ ποιεῖν, 

μή μου καταγελᾶτε' ὑπὸ προθυμίας γὰρ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς 
ὑμετέρας σοφίας τολμήσω αὐτοσχεδιάσαι ἐναντίον ὑμῶν. 
ἀνάσχγεσθον οὖν ἀγελασεὶ ἀκούοντες αὐτοί τε καὶ οἱ μα- 
ϑηταὶ ὑμῶν. Σὺ δέ μοι, ὦ παῖ ᾿Δξιόχον, ἀπόκριναι. 

VIE. ἦμρά ys πάντες ἄνϑρωποι βουλόμεϑα εὖ πράτ- 

τειν; ἢ τοῦτο μὲν ἐρώτημα ὧν νῦν δὴ ἐφοβούμην ἕν τῶν 
καταγελάστων; ἀνόητον γὰρ δήπου καὶ τὸ ἐρωτᾷν τὰ τοι- 
αὕτα᾽ τίς γὰρ οὐ βούλεται εὖ πράττειν; Οὐδεὶς ὅσεις 
οὔκ, ἔφη ὁ Κλεινίας. 1 Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, 
ἐπειδὴ βουλόμεθα εὖ πράττειν, πῶς ἂν εὖ πράττοιμεν; 
ἄρ᾽ ὃν εἰ ἡμῖν πολλὰ κἀγαθὰ εἴη; ἢ τοῦτο ἐκείνου ἔτι 
εὐηθέστερον; δῆλον γάρ που καὶ τοῦτο ὅτι οὕτως ἔχει. 
Συνέφη. Φέρε δή, ἀγαϑὰ δὲ ποῖα ἄρα τῶν ὄντων τυγ- 
χάνει ἡμῖν ὄντα; ἢ οὐ χαλεπὸν οὐδὲ σεμνοῦ ἀνδρὸς πάνυ 
τε οὐδὲ τοῦτο ἔοικεν εἶναι εὐπορεῖν; πᾶς γὰρ ὧν ἡμῖν 
εἴποι, ὅτι τὸ πλουτεῖν ἀγαθόν. 7 γάρ; Πάνυ γ᾽, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ καλὸν εἶναι καὶ τἄλλα 
κατὰ τὸ σῶμα ἱκανῶς παρεσκευάσθαι; Συνεδόκει. ᾿Δλλὰ 
μὴν εὐγένειαί τε καὶ δυνάμεις καὶ τιμαὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ δῆλά 
ἐστι" ἀγαθὰ ὄντα. Ὡμολόγει. Τί οὖν, ἔφην, ἔτι ἡμῖν 
λείπεται τῶν ἀγαθῶν; τί ἄρα ἐσεὶ τὸ σώφρονά τε εἶναι 
καὶ δίκαιον καὶ ἀνδρεῖον; πότερον πρὸς Διός, ὦ Κλεινία, 
ἡγεῖ σύ, ἐὰν ταῦτα τιθῶμεν ὡς ἀγαθά, ὀρϑῶς ἡμᾶς 
θήσειν, ἢ ἐὰν μή; ἴσως γὰρ ἄν τις ἡμῖν ἀμφισβητήσειε" 
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σοὶ δὲ πῶς δοκεῖ; MyaOd, ἔφη ὁ Κλεινίας. Εἶεν, ἦν δ᾽ 
ἐγώ. τὴν δὲ σοφίαν ποῦ χοροῦ τάξομεν; ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς, 4 VOY pts 
ἢ πῶς λέγεις; Ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. ᾿Ενϑυμοῦ δή, μή τι 2 372. 

παραλείπωμεν τῶν ἀγαθῶν, ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου. "AM 

μοι δοκοῦμεν, ἔφη, οὐδέν, ὁ Κλεινίας. Καὶ ἐγὼ ἀνα- 
μνησϑεὶς εἶπον, ὅτι Ναὶ μὰ zia κινδυνεύομέν γε τὸ μέγι- 
στον τῶν ἀγαθῶν παραλιπεῖν. Τί τοῦτο; 7 δ᾽ ὅς. Τὴν 

εὐτυχίαν, ὦ Κλεινία" ὃ πάντες φασί, καὶ οἱ πάνυ φαῦλοι, 

μέγιστον τῶν ἀγαϑῶν εἶναι. 4ληϑῆ λέγεις, ἔφη. Καὶ 
ἐγὼ αὖ πάλιν μετανοήσας εἶπον, ὅτε Ὀλίγου καταγέλαστοι 
ἐγενόμεθα ὑπὸ τῶν ξένων ἐγώ τε καὶ σύ, ὦ παῖ ᾿Δξιόχου. 
Τί δή, ἔφη, τοῦτο; Ὅτι εὐτυχίαν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ϑέ- 
μενοι νῦν δὴ αὖθις περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐλέγομεν. Τί οὖν δὴ 

τοῦτο; Καταγέλαστον δήπου, ὃ πάλαι πρόκειται, τοῦτο 
σάλιν προτυϑέναι καὶ δὶς ταὐτὰ λέγειν. Πῶς, ἔφη, τοῦτο 
λέγει; Ἡ σοφία δήπου, ἦν δ᾽ ἐγώ, εὐτυχία ὁ ἐστί" τοῦτο 
δὲ κἂν παῖς γνοίη. Kol 0g ἐθαύμασεν" οὕτως du νέος 

τε καὶ εὐήϑης ἐστί. Κἀγὼ γνοὺς αὐτὸν ϑαυμάξοντα, "Ag 
οὐκ οἶσϑα, ἔφην, ὦ Κλεινία, ὅτε περὶ αὐλημάτων εὐπρα- 
γίαν οἱ αὐληταὶ εὐτυχέστατοί εἰσιν; Συνέφη. Οὐκοῦν, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, καὶ περὶ γραμμάτων γραφῆς τε καὶ ἀναγνώσεως 

ol γραμματισταί; Πάνυ ys. Τί δέ; πρὸς τοὺς τῆς 9α- 
λάττης κινδύνους μῶν οἴει εὐτυχεστέρους vivig εἶναι τῶν 

σοφῶν κυβερνητῶν, ὡς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν; Οὐ δῆτα. Tí δέ; 
στρατευόμενος μετὰ ποτέρου ἂν ἥδιον τοῦ κινδύνου τε καὶ 

τῆς τύχης μετέχοις, μετὰ σοφοῦ στρατηγοῦ ἢ utr ἀμα- 
θοῦς; Μετὰ σοφοῦ. Τί δέ; ἀσθενῶν μετὰ ποτέρου ἂν 
ἡδέως κινδυνεύοις, μετὰ σοφοῦ ἐσεροῦ 7 μετ᾽ ἀμαθοῦς; 
Μετὰ σοφοῦ. "4g οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι εὐτυχέστερον ἃ ἂν 
οἴει πράττειν μετὰ σοφοῦ πράττων ἢ μετ᾽ ἀμαϑοῦς; 
Ἐϊυνεχώρει. 

EX. 'H σοφία ἄρα πανταχοῦ εὐτυχεῖν ποιεῖ τοὺς ᾿ 
ἀνθρώπους. οὐ γὰρ δήπου ἁμαρτάνοι γ᾽ ἄν ποτέ τις σοφίᾳ, | 
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ἀλλ ἀνάγκη ὀρθῶς πράττειν καὶ τυγχάνειν. ἦ γὰρ ἂν 
οὐκέτε σοφία εἴη. Συνωμολογησάμεϑα τελευτῶντες οὐκ 
οἶδ᾽ ὅπως ἐν κεφαλαίῳ οὕτω τοῦτο ἔχειν " σοφίας παρού- 
σης, ᾧ ἂν παρῇ, μηδὲν προσδεῖσθαι εὐτυχίας. ἐπειδὴ δὲ 
τοῦτο συνὼμολογησάμεϑα, πάλιν ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τὰ 
πρότερον ὡμολογημένα πῶς ἂν ἡμῖν ἔχοι. ὩὩμολογήσαμεν 
γάρ, ἔφην, εἰ ἡμῖν ἀγαθὰ πολλὰ παρείη, εὐδαιμονεῖν ἂν 
καὶ εὖ πράττειν. Συνέφη. 'AQ ovv εὐδαιμονοῖμεν ἂν 

ims, 1 δ η διὰ τὰ παρόντα ἀγαϑά, εἰ μηδὲν ἡμᾶς ὠφελοῖ 7] εἶ ὠφε- 
Aoi; Εἰ ὠφελοῖ, ἔφη. "4o οὖν ἄν τι ὠφελοῖ, εἰ εἴη μόνον 
ἡμῖν, χρώμεθα δ᾽ αὐτοῖς μή; οἷον σιτία εἰ ἡμῖν εἴη πολλά, 
ἐσθίοιμεν δὲ μή, ἢ ποτόν, πίνοιμεν δὲ μή, ἔσϑ᾽ ὅ τι 
ὀφελοίμεθϑ᾽ ἄν; Οὐ δῆτα, ἔφη. Τί δέ; οἱ δημιουργοὶ 
πάντες, εἶ αὐτοῖς εἴη πάντα τὰ ἐπιτήδεια παρεσκευασμένα 
ἑκάστῳ εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, χρῷντο δ᾽ αὐτοῖς μή, do 
ἂν οὗτοι εὖ πράττοιεν διὰ τὴν κτῆσιν, ὅτι κεκτημένοι εἶεν 
πάντα ἃ δεῖ κεκτῆσθαι τὸν δημιουργόν; οἷον τέκτων, εἰ 
παρεσκευασμένος εἴη τά τε ὄργανα ἅπαντα καὶ ξύλα ἱκανά, 
τεκταίνοιτο δὲ μή, ἔσθ᾽ ὅ τε αφελοῖτ᾽ dv dmó τῆς κτή- 
σεως; Οὐδαμῶς, ἔφη. Τί δέ; εἴ τις κεκτημένος εἴη πλοῦ- 
τόν τε καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν πάντα τὰ ἀγαθά, χρῷτο 
δὲ αὐτοῖς μή, XQ ἂν εὐδαιμονοῖ διὰ τὴν τούτων κτεῆσιν 
τῶν ἀγαθῶν; Οὐ δῆτα, ὦ Σώκρατες. Δεῖν ἄρα, ἔφην, 
eg ἔοικε, μὴ μόνον κεκτῆσθαι τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ τὸν 
μέλλοντα εὐδαίμονα ἔσεσϑαι, ἀλλὰ καὶ χρῆσϑαι αὐτοὶς" 
ὃς οὐδὲν ὄφελος τῆς πτήσεως γίγνεται. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
"4o οὖν, ὦ Κλεινία, ἤδη τοῦτο ἱκανὸν πρὸς τὸ εὐδαίμονα 
ποιῆσαί τινα, τό τὲ κεκτῆσϑαι΄ τἀγαθὰ καὶ τὸ χρῆσθαι 
αὐτοῖς; "Euows δοκεῖ. Πότερον, ἦν δ᾽͵ ἐγώ, ἐὰν ὀρθῶς 
χρῆταί τις ἢ καὶ ἐὰν μή; Ἐὰν ὀρθῶς. Καλῶς γε, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, λέγεις. πλέον γάρ που, οἶμαι, θάτερόν ἐστιν, ἐάν 

! τις χρῆται ὁτφοῦν μὴ ὀρθῶς πράγματι ἢ ἐὰν ἐᾷ. τὸ μὲν 
γὰρ κακόν, τὸ δὲ οὔτε κακὸν οὔτε ἀγαθόν. ἢ οὐχ οὕτω 
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0 φαμέν; Roveroóos. Τί οὖν; ἐν τῇ ἐργασίᾳ τε καὶ χρήσει 
τῇ περὶ τὰ ξύλα μῶν ἄλλο τέ ἐστι τὸ ἀπεργαξόμενον 
ὀρθῶς χρῆσϑαι ἢ ἐπιστήμη ἡ τεκτονική; Οὐ δῆτα, ἔφη. 
᾿Δλλὰ μήν που καὶ ἐν τῇ περὶ τὰ σκεύη ἐργασίᾳ τὸ ὀρθῶς 
ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἀπεργαζομένη. Συνέφη. '4Q οὖν, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, καὶ περὶ τὴν χρείαν ὧν ἐλέγομεν τὸ πρῶτον τῶν 
ἀγαθῶν, πλούτου τε καὶ ὑγιείας καὶ κάλλους, τὸ ὀρθῶς 
πᾶσι τοῖς τοιούτοις χγρῆσϑαι ἐπιστήμη ἦν ἡγουμένη καὶ 
κατορθοῦσα τὴν πρᾶξιν, ἢ ἄλλο τι; Ἐπιστήμη, ἡ δ᾽ ὅς. 
Οὐ μόνον ἄρα εὐτυχίαν, ἀλλὰ καὶ εὐπραγίαν, ὡς ἔοικεν, 
ἡ ἐπιστήμη παρέχει ἐν πάσῃ κτήσει τε καὶ πράξει. Ὧμο- 
λόγει. "AQ οὖν ὦ πρὸς Διός, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὄφελός τι τῶν 
ἄλλων κτημάτων ἄνεν φρονήσεως καὶ σοφίας; ἀρά γε ἂν 
ὄναιτο ἄνθρωπος πολλὰ κεκτημένος καὶ πολλὰ πράττων 
ψοῦν μὴ ἔχων; ἢ μᾶλλον ὀλίγα νοῦν ἔχων; ὧδε δὲ σκόπει" 
οὐκ ἐλάττω πράττων ἐλάττω ἂν ἐξαμαρτάνοι, ἐλάτεω δὲ 
ἁμαρτάνων ἧττον ἂν κακῶς πράττοι, ἧττον δὲ κακῶς 
πράττων ἄθλιος ἧττον ἂν εἴη; Πάνυ y, ἔφη. Πότερον 
οὖν ἂν μᾶλλον ἐλάττω τις πράττοι πένης ὧν ἢ πλούσιος ; 
Πένης, ἔφη. Πότερον δὲ ἀσϑενὴς ἢ ἰσχυρός; ᾿Ασϑενής. 
Πότερον δὲ ἔντιμος ἢ ἄτιμος; Γάτιμος. Πότερον δὲ ἐν- 
δρεῖος ὧν καὶ σώφρων ἐλάττω ἂν πράττοι ἢ δειλός; 4Δειλός. 
Οὐκοῦν καὶ ἀργὸς μᾶλλον ἢ ἐργάτης; Συνεχώρει. Kol 
βραδὺς μᾶλλον ἢ ταχύς; καὶ ἀμβλὺ ὁρῶν καὶ ἀκούων 
μᾶλλον ἢ ὀξύ; Πάντα τὰ τοιαῦτα ξυνεχωροῦμεν ἀλλήλοις. 
Ἐν» κεφαλαίῳ δ᾽, ἔφην, ὦ Κλεινία, κινδυνεύει σύμπαντα, 
ἃ τὸ πρῶτον ἔφαμεν ἀγαϑὰ εἶναι, οὐ περὶ τούτου ὁ λό- 
γος αὐτοῖς εἶναι, ὅπως αὐτά γε xo" αὐτὰ πέφυκεν ἀγαθά, 
ἀλλ ὡς ἔοικεν, ὧδ᾽ ἔχει" ἐὰν μὲν αὐτῶν ἡγῆται ἀμαϑία, 
μείξω κακὰ εἶναι τῶν ἐναντίων, ὅσῳ δυνατώτερα ὑπηρε- 
τεῖν τῷ ἡγουμένῳ κακῷ ὄντι" ἐὰν δὲ φρόνησίς τε καὶ! 
σοφία, μείξω ἀγαθά" αὐτὰ δὲ xa9* αὐτὰ οὐδέτερα αὐτῶν' 
οὐδενὸς ἄξια εἶναι. Φαίνεται, ἔφη, dg ἔοικεν, ovrog, 
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eg σὺ λέγεις. Τί οὖν ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τῶν εἰρημένων ; 
| ἄλλο τι 7] τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ὃν οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε κακόν, 
τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντοιν ἡ μὲν σοφία ἀγαϑόν, ἡ δὲ ἀμα- 
9ía κακόν; Ὡμολόγει. 

X. | Ἔτι τοίνυν, ἔφην, τὸ λοιπὸν ἐπισχεφψώμεθα. 
ἐπειδὴ εὐδαίμονες μὲν εἶναι προϑυμούμεθϑα πάντες, ἐφά- 
vnusv δὲ τοιοῦτοι γιγνόμενοι ἐκ τοῦ χρῆσϑαί τε τοῖς πράγ- 
μασι καὶ ὀρθῶς χγρῆσϑαι, τὴν δὲ ὀρϑότητα καὶ εὐτυχέαν 
ἐπιστήμη ἣ παρέχουσα, δεῖ δή, ὡς ἔοικεν, ἐκ παντὸς 
τρόπου ἅπαντα ἄνδρα τοῦτο παρασκευνάξεσϑαι, ὅπως οἷς 
σοφώτατος ἔσεται. ἢ οὔ; Ναί, ἔφη. Καὶ παρὰ πατρός γε 
δήπου τοῦτο οἰόμενον δεῖν παραλαμβάνειν πολὺ μᾶλλον 
ἢ χρήματα, καὶ παρ᾽ ἐπιτρόπων καὶ φίλων τῶν τε ἄλλων 
καὶ τῶν φασκόντων ἐραστῶν εἶναι, καὶ ξένων xol πολε- 
τῶν, δεόμενον καὶ ἱκετεύοντα σοφίας μεταδιδόναι, οὐδὲν 
αἰσχρόν, c Κλεινία, οὐδὲ νεμεσητὸν ἕνεκα τούτου ὑπη- 
ρετεῖν καὶ δουλεύειν καὶ ἐραστῇ καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ, 
ὁτιοῦν ἐθέλοντα ὑπηρετεῖν τῶν καλῶν ὑπηρετημάτων, 
προθυμούμενον σοφὸν γενέσθαι. ἢ οὐ δοκεῖ σοι, ἔφην 
ἐγώ, οὕτως; Πάνυ μὲν οὖν εὖ μοι δοκεῖς λέγειν, 7] δ᾽ Og. 
Εἰ ἔστι γε, ὦ Κλεινία, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡ σοφία διδακτόν, 
ἀλλὰ μὴ ἀπὸ ταὐτομάτου παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις. 
τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἔτι ἄσκεπτον καὶ οὔπω διωμολογημένον 

| ἐμοί ve καὶ σοί. ᾿᾽4λλ᾿ ἔμοιγε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, διδακτὸν 
εἶναι δοκεῖ. Καὶ ἐγὼ ἡσθεὶς εἶπον. Ἦ καλῶς λέγεις, ὦ 
ἄριστε ἀνδρῶν, καὶ εὖ ἐποίησας ἀπαλλάξας μὲ σκέψεως 
πολλῆς περὶ τούτου αὐτοῦ, πότερον διδακτὸν ἢ οὐ διδα- 
κτὸν ἡ σοφία. νῦν οὖν ἐπειδή σοι καὶ διδακτὸν δοκεῖ καὶ 
μόνον τῶν ὄντων εὐδαίμονα καὶ εὐτυχῆ ποιεῖν τὸν ἄν- 
ϑρωπον, ἄλλο τι ἢ φαίης ἂν ἀναγκαῖον εἶναι φιλοσοφεῖν 
καὶ αὐτὸς ἐν νῷ ἔχεις αὐτὸ ποιεῖν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, 
ὦ Σώπκρατες, Og οἷόν τε μάλιστα. 

ΧΕ. Kcyó ἑαῦτα ἄσμενος ἀκούσας, Τὸ μὲν ἐμόν, 
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ἔφην, παράδειγμα, ὦ “ιονυσόδωρέ rs καὶ Εὐθύδημε, 
οἵων ἐπιθυμῶ τῶν προτρεπτικῶν λόγων εἶναι, τοιοῦτον, 

ἐδιωτικὸν ἴσως καὶ μόλις διὰ μακρῶν λεγόμενον" σφῷν δὲ 

ὁπότερος βούλεται, ταὐτὸν τοῦτο τέχνῃ πράττων ἐπιδει- 
ξάτω ἡμῖν. εἰ δὲ μὴ τοῦτο βούλεσϑον, ὅϑεν ἐγὼ ἀπέλιπον, 
τὸ ἑξῆς ἐπιδείξατον τῷ μειρακίῳ, πότερον πᾶσαν ἐπιστή- 
μην δεῖ αὐτὸν κτᾶσϑαι, ἢ ἔστι τις μία, ἣν δεῖ λαβόντα 

εὐδαιμονεῖν τε καὶ ἀγαϑὸν ἄνδρα εἶναι, καὶ τίς αὕτη. 
ὥσπερ [γὰρ] ἔλεγον ἀρχόμενος, περὶ πολλοῦ ἡμῖν τυγχάνει 
ὃν τόνδε τὸν νεανίσχον σοφόν τε καὶ ἀγαϑὸν γενέσθαι. 

Ι Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα εἶπον, ὦ Κρίτων" τῷ δὲ μετὰ 

τοῦτο ἐσομένῳ πάνυ σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, xol ἐπε- 
σκόπουν, τίνα ποτὲ τρόπον ἄψοιντο τοῦ λόγου καὶ ὁπόϑεν 
ἄρξοιντο παρακελευόμενοι τῷ νεανίσκῳ σοφίαν τε καὶ dot- 
τὴν ἀσκεῖν. ὁ οὖν πρεσβύτερος αὐτῶν, ὁ Διονυσόδωρος, 
σερότερος ἤρχετο τοῦ λόγου, καὶ ἡμεῖς πάντες ἐβλέπομεν 
πρὸς αὐτὸν Og αὐτίκα μάλα ἀκουσόμενοι θαυμασίους τινὰς 
λόγους. ὅπερ οὖν καὶ συνέβη ἡμῖν" θαυμαστὸν γάρ τινα, 

ὦ Κρίτων, ἁνὴρ κατῆρχε λόγον, οὗ σοὶ ἄξιον ἀκοῦσαι, 
εἷς παρακπελευστικὸς ὁ λόγος ἦν ἐπ᾽ ἀρετήν. 

Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατές τε καὶ ὑμεῖς οἱ ἄλλοι, 

ὅσοι φατὲ ἐπιϑυμεῖν τόνδε τὸν νεανίσκον σοφὸν γενέσθαι, 
πότερον παίξζετε ταῦτα λέγοντες 7] ὡς ἀληθῶς ἐπυιϑυμεῖτε 

καὶ σπουδάξετε; Κἀγὼ διενοήϑην, ὅτι φηϑήτην ἄρα ἡμᾶς 
τὸ πρότερον παίξειν, ἡνίκα ἐκελεύομεν διαλεχϑῆναι τῷ 
νεανίσκῳ αὐτώ, καὶ διὰ ταῦτα προσεπαισάτην τε καὶ οὐκ 
ἐσπουδασάτην. ταῦτα οὖν διανοηϑεὶς ἔτι μᾶλλον εἶπον, 
ὅτι θαυμαστῶς σπουδάξοιμεν. Καὶ ὁ Διονυσόδωρος, Σκόπει 
μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅπως μὴ ἔξαρνος ἔσει ἃ νῦν 
λέγεις. ἜἜσκεμμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ" οὐ γὰρ μή ποτ᾽ ἔξαρνος 
γένωμαι. Τί οὖν; ἔφη" φατὲ βούλεσθαι αὐτὸν σοφὸν 
γενέσθαι; Πάνυ μὲν οὖν. Νῦν δέ, ἡ δ᾽ ὅς, Κλεινίας 
πότερον σοφός ἐστιν 7 οὔ; Οὔκουν φησί γέ πω" ἔστι δὲ 

PLATO Y. 2 
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οὐκ ἀλαξών. Ὑμεῖς δὲ, ἔφη, βούλεσϑε γενέσθαι αὐτὸν 
σοφόν, ἀμαϑῆ δὲ μὴ εἶναι; ἸὩμολογοῦμεν. Οὐκοῦν ὃς 
μὲν οὐκ ἔστι, βούλεσθε αὐτὸν γενέσθαι, ὃς δ᾽ ἔστι νῦν, 
μηκέτι εἶναι. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐθορυβήϑην. Ὁ δέ μου 
ϑορυβουμένου ὑπολαβών, "Xo τι οὖν, ἔφη, ἐπεὶ βούλε- 
σϑὲ αὐτόν, ὃς νῦν ἐστί, μηκέτι εἶναι, βούλεσθε αὐτόν, 

* - "A “- 

. ὡς ἔοικεν, ἀπολωλέναι; καίτοι πολλοῦ ἂν ἄξιοι οὗ τοιοῦτοι 

pu 

᾿ εἶεν φίλοι τε καὶ ἐρασταί, οἴτινες và παιδικὰ περὶ παντὸς 
dy ποιήσαιντο ἐξολωλέναι. 

XH. Kol ὁ Κτήσιππος ἀκούσας ἠγανάκτησέ ts ὑπὲρ 
τῶν παιδικῶν καὶ εἶπεν: ὮΔ ξένε Θούριε, εἰ μὴ ἀγφοικό- 
τερον, ἔφη, ἦν εἰπεῖν, εἶπον ἄν, Σοὶ εἰς κεφαλήν, 
0 τι μαϑών μου καὶ τῶν ἄλλων καταψεύδει τοιοῦτο πρᾶγ- 
μα, ὃ ἐγὼ οἶμαι οὐδ᾽ ὅσιον εἶναι λέγειν, ὡς ἐγὼ τόνδε 
βουλοίμην ἂν ἐξολωλένα. Τί δέ, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, 
ὁ Εὐθύδημος, ἦ δοκεῖ σοι olóy τ᾽ εἶναι ψεύδεσθαι; Νὴ 
Δία, ἔφη, εἰ μὴ μαίνομαί γε. Πότερον λέγοντα τὸ πρᾶγμα, 
περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος y, ἢ μὴ λέγοντα; Δέγοντα, | ἔφη. 
Οὐκοῦν εἴπερ λέγει αὐτό, οὐκ ἄλλο λέγει τῶν ὄντων ἢ 
ἐκεῖνο, ὕπερ λέγει. Πῶς γὰρ ἄν; ἔφη 0 Κτήσιππος. "Ev 
μὴν κἀκεῖνό y ἐστὶ τῶν ὄντων, ὃ λέγει, χωρὶς τῶν ἄλλων. 
Πάνυ γε. Οὐκοῦν ὁ ἐκεῖνο λέγων τὸ ὄν, ἔφη, λέγει; Ναί. 
"A4 μὴν ὅ γε τὸ ὃν λέγων καὶ τὰ ὄντα τἀληθῆ λέγει" 
ὥστε ὁ Διονυσόδωρος, εἴπερ λέγει τὰ ὄντα, λέγει vamos 

᾿ καὶ οὐδὲν κατὰ σοῦ ψεύδεται. Ναί, ἔφη ἀλλ᾽ ὁ ταῦτα 
λέγων, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε, οὐ τὰ ὄντα λέγει. 
Καὶ ὁ Εὐθύδημος, Τὰ δὲ μὴ ὄντα, ἔφη, ἄλλο τι ἢ οὐκ 
ἔστιν; Οὐκ ἔστιν. "Alo τι οὖν οὐδαμοῦ τά γε μὴ ὄντα 

ὄντα ἐστίν; Οὐδαμοῦ. Ἔστιν οὖν ὅπως περὶ ταῦτα τὰ 
᾿μὴ ὄντα πράξειεν ἄν τίς τι, ὥστ᾽ ἐκεῖνα ποιήσειεν ἂν 
καὶ ὁστισοῦν, τὰ μηδαμοῦ ὄντα ; Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, 
ἔφη ὁ Κτήσιππος. Τί οὖν; οἱ ῥήτορες ὅταν λέγωσιν 
ἐν τῷ δήμῳ, οὐδὲν πράττουσιν; Πράττουσι μὲν οὖν, ἢ 
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δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν εἴπερ πράττουσι, καὶ ποιοῦσιν; Ναί. Τὸ 
λέγειν ἄρα πράττειν τε καὶ ποιεῖν ἐστίν; ὩὩμολόγησεν. 
Οὐκ ἄρα τά γε μὴ ὄντ᾽, ἔφη, λέγει οὐδείς. ποιοῖ γὰρ ἂν 
ἤδη τι, σὺ δὲ ὡμολόγηκας τὸ μὴ ὃν μὴ οἷόν τ᾽ εἶναι μηδὲ 
ποιεῖν" ὥστε κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐδεὶς ψευδῆ λέγει, ἀλλ᾽ 
εἴπερ λέγει Διονυσόδωρος, τἀληθῆ τε καὶ τὰ ὄντα λέγει. 
Νὴ Δία, ἔφη ó Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε" ἀλλὰ τὰ ὄντα 
μὲν τρόπον τινὰ λέγει, οὐ μέντοι ὥς γε ἔχει. TIog λέγεις, 
ἔφη ὃ Διονυσόδωρος, ὦ Κτήσιππε; εἰσὶ γάρ τινες, οἷ 
λέγουσι τὰ πράγματα ὡς ἔχει; Εἰσὶ μέντοι, ἔφη, οἱ καλοί 
τε κἀγαϑοὶ καὶ οἱ τἀληθῆ λέγοντες. Τί οὖν; ἦ δ᾽ ὅς" 
τἀγαθὰ οὐκ εὖ, ἔφη, ἔχει, τὰ δὲ κακὰ κακῶς; Συνεχώρει. 
Τοὺς δὲ καλούς τε κἀγαθοὺς ὁμολογεῖς λέγειν αἷς ἔχει. τὰ 

πράγματα; Ὁμολογῶ. Κακῶς ἄρα, ἔφη, λέγουσιν, ὦ 
Ἀτήσιππε, οἱ ἀγαϑοὶ τὰ κακά, εἴπερ αἷς ἔγχει λέγουσι. 
Ναὶ μὰ Δία, 7 δ᾽ 0g, σφόδρα γε, τοὺς γοῦν κακοὺς ὧν- 

ϑοώπους" ὧν σύ, ἐάν μοι πείϑῃ, εὐλαβήσει εἶναι, ἕνα 
μή σὲ οἱ ἀγαθοὶ κακῶς λέγωσιν. ὡς εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι κακῶς 
λέγουσιν οἱ ἀγαθοὶ τοὺς κακούς. Ἦ καὶ τοὺς μεγάλους, 
ἔφη ὁ Εὐθύδημος, μεγάλως λέγουσι καὶ τοὺς ϑερμοὺς 
ϑερμώς; Μάλιστα δήπου, ἔφη ὁ Κτήσιππος" τοὺς γοῦν 
ψυχροὺς ψυχρῶς λέγουσί τε καὶ φασὶ διαλέγεσθαι. Σὺ 
μέν, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, λοιδορεῖ, ὦ Κτήσιππε, λοι- 
δορεῖ. Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε, ἦ 9 ὅς, ὦ Διονυσόδωρε, ἐπεὶ 
φιλῶ σε, ἀλλὰ νουϑετὼ σ᾽ og ἑταῖρον, καὶ πειρῶμαι πεί- 
OQ» μηδέποτε ἐναντίον ἐμοῦ οὕτως ἀγροίκως λέγειν, ὅτι 
ἐγὼ τούτους | βούλομαι ἐξολωλέναι, οὗς περὶ πλείστον 
ποιοῦμαι. . 

XEEK. Ἐγὼ οὖν, ἐπειδή μοι ἐδόκουν ἀγφιωτέρως 
πρὸς ἀλλήλους ἔχειν, προσέπαιζόν τε τὸν Κτήσιππον καὶ 
εἶπον, ὅτι Ὦ, Κτήσιππε, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ χρῆναι ἡμᾶς παρὰ 
τῶν ξένων δέχεσθαι ἃ λέγουσιν, ἐὰν ἐθέλωσι διδόναι, καὶ 
μὴ ὀνόματι διαφέρεσθαι. εἰ γὰρ ἐπίστανται οὕτως ἐξολ- 
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λύναι ἀνθρώπους, ὥστ᾽ ἐκ πονηρῶν τε καὶ ἀφρόνων χρη- 
στούς τε καὶ ἔμφρονας ποιεῖν, καὶ τοῦτο εἴτε αὐτὼ εὑρή- 
κατον site καὶ παρ᾽ ἄλλον του ἐμαϑέτην φϑόρον τινὰ καὶ 
ὄλεϑρον τοιοῦτον, ὥστε ἀπολέσαντες πονηρὸν ὄντα rom- 
στὸν πάλιν ἀποφῆναι, — εἰ τοῦτο ἐπίστασϑον (δῆλον δέ, 
ὅτε ἐπίστκασϑον᾽ ἐφάτην γοῦν τὴν τέχνην σφῶν εἶναι τὴν 
νεωστὶ εὐρημένην ἀγαϑοὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐκ πο- 
γηρῶν) συγχωρήσωμεν οὖν αὐτοῖν αὐτό" ἀπολεσάντων ἡμῖν 
τὸ μειράκιον καὶ φρόνιμον ποιησάντων, καὶ ἅπαντάς γε 
ἡμᾶς τοὺς ἄλλους. εἰ δὲ ὑμεῖς οἱ νέοι φοβεῖσϑε, ὥσπερ 

,; ἐν Καρὶ ἐν ἐμοὶ ἔστω ὁ κίνδυνος" ὡς ἐγὼ, ἐπειδὴ καὶ 
πρεσβύτης εἰμί, παρακινδυνεύειν ἕτοιμος καὶ παραδίδωμιε 

ἐμαυτὸν ΖΔιονυσοδώρῳ τούτῳ ὥσπερ τῇ Μηδείᾳ τῇ Κόλχῳ᾽" 
. ἀπολλύτω με, καὶ εἰ μὲν βούλεται, bwéro, εἰ δ᾽, ὅ ra 
βούλεται, τοῦτο ποιείτω" μόνον χρηστὸν ἀποφηνάτω. Καὶ 

ὁ Κτήσιππος, Ἐγὼ μέν, ἔφη, καὶ αὐτός, ὦ Σώκρατες, 
ἕτοιμός εἰμι παρέχειν ἐμαντὸν τοῖς ξένοις, καὶ ἐὰν βού- 

λωνται δέρειν ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν δέρουσιν, εἴ μοι ἡ δορὰ 
μὴ εἰς ἀσκὸν τελευτήσει ὥσπερ ἡ τοῦ Μαρσύου, ἀλλ᾽ εἰς 
ἀρετήν. καίτοι μὲ οἴεται ΖΦιονυσόδωρος οὑτοσὶ χαλεπαίνειν 
αὐτῷ" ἐγὼ δὲ οὐ χαλεπαίνω, ἀλλ᾽ ἀντιλέγω πρὸς ταῦτα 
& μοι δοκεῖ πρός μὲ μὴ καλῶς λέγειν. ἀλλὰ σὺ τὸ ἀνειλέ- 
γειν, ἔφη, ὦ γενναῖε Διονυσόδωρε, μὴ κάλει λοιδορεῖσθαι" 
ἕτερον γάρ τί ἐστι τὸ λοιδορεῖσϑαι. 

. &V. Kol ὁ Διονυσόδωρος, ὼς ὄντος, ἔφη, τοῦ 
ἀντιλέγειν, ὦ Κτήσιππε, ποιεῖ τοὺς λόγους; Πάντως δήπου, 

ἔφη, καὶ σφόδρα γε. 7] σύ, ὦ Διονυσόδωρε, οὐκ οἴει εἶναε 
ἀντιλέγειν; Οὔκουν σύ y ἄν, ἔφη, ἀποδείξαις πώποτε 
ἀκούσας οὐδενὸς ἀντιλέγοντος ἑτέρου ἑτέρῳ. ᾿Α4ληϑῆ λέγεις, 
ἔφη, ἀλλὰ ἀκούωμεν νῦν, εἴ σοι ἀποδείκνυμε, ἀντιλέγοντος 
ἈΚτησίππου “ιονυσοδώρῳ. Ἦ καὶ ὑπόσχοις ἂν τούτου 
λόγον; Πάνυ, ἔφη. Τί οὖν; ἦ δ᾽ ὅς" εἰσὶν ἑκάστῳ τῶν 
ὄντων λόγοι; Πάνυ γε. Οὐκοῦν αἷς ἔστιν ἕκαστον ἢ ὡς 
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οὐκ ἔσειν; Ὡς ἔστιν. Ed yào μέμνησαι, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, 
καὶ ἄρτι ἐπεδείξαμεν μηδένα λέγοντα ὡς οὐκ ἔστι" τὸ γὰρ 
᾿εἰὴ ὃν οὐδεὶς ἐφάνη λέγων. Τί οὖν δὴ τοῦτο; ἡ δ᾽ ὃς 
ὁ Κτήσιππος᾽ ἧττόν τι ἀντιλέγομεν ἐγώ τε καὶ σύ; Πότε-. 
Qov ov», ἢ δ᾽ Og, ἀντιλέγοιμεν ἂν τοῦ αὐτοῦ πράγματος 
λόγον ἀμφότεροι γνόντες, ἢ οὕτω μὲν ἂν δήπου ταὐτὰ 
λέγοιμεν; Συνεχώρει. "AX ὅταν μηδέτερος, ἔφη, τὸν τοῦ 
σιράγματος λόγον λέγῃ, τότε ἀντιλέγοιμεν ἄν; 7] οὕτω γε 
τὸ παράπαν οὐδ᾽ ἂν μεμνημένος εἴη τοῦ πράγματος οὐδέ- 
τερος ἡμῶν; Καὶ τοῦτο συνωμολόγει. AV ἄρα, ὅταν 
ἐγὼ μὲν τὸν τοῦ πράγματος λόγον λέγω, σὺ δὲ ἄλλου 
τινός, doa τότε ἀντιλέγομεν; ἢ ἐγὼ λέγω μὲν τὸ πρᾶγμα, 
σὺ δὲ οὐδὲ λέγεις τὸ παράπαν; ὁ δὲ μὴ λέγων τῷ λέγοντι 
πῶς ὧν ἀντιλέγοι; 

XV. Καὶ ὁ μὲν Κτήσιππος ἐσίγησεν. ἐγὼ δὲ 9av- 
μάσας τὸν λόγον, Πῶς, ἔφην, οὖ Διονυσόδωρε, λέγεις; 
οὐ γάρ τοι ἀλλὰ τοῦτόν γε τὸν λόγον πολλῶν δὴ καὶ πολ- 
λάκις ἀκηκοὼς ἀεὶ θαυμάξω. καὶ γὰρ οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν 
σφόδρα ἐχρῶντο αὐτῷ καὶ οἱ ἔτι παλαιότεροι' ἐμοὶ δὲ ἀεὶ 
ϑαυμαστός τις δοκεῖ εἶναι καὶ τούς τε ἄλλους ἀνατρέπων 
καὶ αὐτὸς αὐτόν. οἶμαι δὲ αὐτοῦ τὴν ἀλήϑειαν παρὰ σοῦ 
κάλλιστα πεύσεσθαι. ἄλλο τι ἢ ψευδῆ λέγειν οὐκ ἔστι; τοῦτο 
γὰρ δύναται ó Aóyog: 7) ydo; ἀλλ᾽ ἢ λέγοντ᾽ ἀληθῆ λέγειν 
ἢ μὴ λέγειν; Συνεχώρει. Πότερον οὖν ψευδῆ μὲν λέγειν 
οὐκ ἔστι, δοξάξειν μέντοι ἔστιν; Οὐδὲ δοξάξειν, ἔφη. Οὐδ᾽" 
ἄρα ψευδής, ἦν δ᾽ ἐγώ, δόξα ἔστι τὸ παράπαν. Οὐκ ἔφη. 
Οὐδ᾽ ἄρα ἀμαθία οὐδ᾽ ἀμαθεῖς ἄνϑρωποι. ἢ οὐ τοῦτ᾽ ἂν 
εἴη ἀμαϑία, εἴπερ εἴη, τὸ ψεύδεσθαι τῶν πραγμάτων; 
Πάνυ ys, ἔφη. ᾿Αλλὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκ 
ἔφη. “Λόγου ἕνεκα, ὦ Διονυσόδωρε, λέγεις τὸν λόγον, ἵνα 

δὴ ἄτοπον λέγῃς, ἢ dg ἀληϑῶς δοκεῖ σοι οὐδεὶς εἶναι 
ἀμαϑὴς ἀνθρώπων; ᾿Αλλὰ σύ, ἔφη, ἔλεγξον. Ἦ καὶ ἔστι 
τοῦτο κατὰ τὸν σὺν λύγον, ἐξελέγξαι, μηδενὸς ψευδομένον; 

. EY 



N 
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Οὐκ ἔστιν, ἔφη ὁ Εὐθύδημος. Οὐδ᾽ ἄρα ἐκέλενον, ἔφη, 
ἐγὼ νῦν δή, ὁ “ιονυσόδωρος, ἐξελέγξαι" τὸ γὰρ μὴ ὃν 
πῶς ἄν τις κελεύσαι; Ὦ Εὐθύδημε, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὰ σοφὰ 

ταῦτα καὶ τὰ εὖ ἔχοντα οὐ πάνυ τι μανϑάνω, ἀλλὰ πα- 
χέως πως ἐννοῶ. ἴσως μὲν οὖν φορτικώτερόν τι ἐρήσομαι" 
ἀλλὰ συγγίγνωσκε. ὅρα δέ" εἰ γὰρ μήτε φεύδεσϑαι ἔσει 
μήτε ψευδῆ δοξάξειν μήτε ἀμαϑῆ εἶναι, ἄλλο τι οὐδ᾽ 
ἐξαμαρτάνειν ἔστιν, ὅταν τίς τι πράττῃ; πράττοντα γὰρ 
οὐκ ἔστιν ἁμαρτάνειν τούτου ὃ πράττει. οὐχ οὕτω λέγετε; 
Πάνυ y, ἔφη. Τοῦτό ἐστιν ἤδη, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ φορτικὸν 
ἐρώτημα. εἰ γὰρ μὴ ἁμαρτάνομεν μήτε πράττοντες μήτε 
λέγοντες μήτε διανοούμενοι, ὑμεῖς, ὦ πρὸς Διός, εἰ ταῦτα 

οὕτως ἔχει, τίνος διδάσκαλοι ἥκετε; ἢ οὐκ ἄρτι ἔφατε 
ἀρετὴν κάλλιστ᾽ ἂν παραδοῦναι ἀνθρώπων τῷ ἐθέλοντι 
μανθάνειν; 

XV Εἶτ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, d. Διονυσόδωρος ὑπο- 
λαβών, οὕτως εἶ Κρόνος, ὥστε ἃ τὸ πρῶτον εἴπομεν, νῦν 
ἀναμιμνήσκει, καὶ εἴ τι πέρυσιν εἶπον, νῦν ἀναμνησϑήσει, 

τοῖς δ᾽ ἐν τῷ παρόντι λεγομένοις οὐχ ἕξεις ὅ- τι χρῇ; Καὶ 
γάρ, ἔφην ἐγώ, χαλεποί εἶσι πάνυ, εἰκότως " παρὰ σοφῶν 
γὰρ λέγονται" ἐπεὶ καὶ τούτῳ τῷ τελευταίῳ παγχάλεπον 
χρήσασθϑαί ἐστιν, ᾧ λέγεις. τὸ γὰρ οὐκ ἔχω ὅ τι χρῶ- 
μαι ὅ τί ποτε λέγεις, ὦ Διονυσόδωρε; ἢ δῆλον ὅτι, εἷς 
οὐκ ἔχω ἐξελέγξαι αὐτόν; ἐπεὶ εἰπέ, τί σοι ἄλλο ἐννοεῖ 
τοῦτο τὸ δῆμα, τὸ οὐκ ἔχω 0 τι χρήσομαι τοῖς λόγοις; 
AM ὃ σὺ λέγεις, ἔφη, τούτῳ τοι πάνυ χαλεπὸν χρῆσϑαι" 
ἐπεὶ ἀπόκριναι, Πρὶν σὲ ἀποκρίνασθαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 
Διονυσόδωρε; Οὐκ ἀποκρινεῖ; ἔφη. Ἦ καὶ δίκαιον; 41 |- 
καιον μέντοι, ἔφη. Κατὰ τίνα λόγον; ἦν δ᾽ ἐγώ" ἢ δῆλον, 

Ort κατὰ τόνδε, ὅτι σὺ νῦν πάνσοφός τις ἡμῖν ἀφῖξαι 
περὶ λόγους, καὶ οἶσϑ᾽ ὅτε δεῖ ἀποκρένασθαι καὶ ὅτε μή; 
καὶ νῦν οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν ἀποκρινεῖ, ἅτε γιγνώσκων ὅτι οὐ 
δεῖ; Λαλεῖς, ἔφη, ἀμελήσας ἀποκρίνασϑαι. ἀλλ᾽, ὦ ̓ γαθέ, 
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πείϑου καὶ ἀποκρίνον, ἐπειδὴ καὶ ὁμολογεῖς us σοφὸν 
εἶναι. Πειστέον τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη, αἷς ἔοικε" 
σὺ γὰρ ἄρχεις. ἀλλ᾿ ἐρώτα. Πότερον οὖν ψυχὴν ἔχοντα 

ψοεῖ τὰ νοοῦντα, ἢ καὶ τὰ ἄψυγα; Τὰ ψυχὴν ἔχοντα. 
Οἶσϑα οὖν τι, ἔφη, δῆμα ψυχὴν ἔχον; Μὰ A" οὐκ ἔγωγε. 
Τί οὖν ἄρτι ἤρου, ὅ τί μοί νοοῖ τὸ ῥῆμα; Τί ἄλλο γε, 
ἤν δ᾽ ἐγώ, ἢ ἐξήμαρτον διὰ τὴν βλακείαν; ἢ οὐκ ἐξή- 
μαρτον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὀρθῶς εἶπον, εἰπὼν ὅτι νοεῖ τὰ 
ὁδήματα; πότερα φὴς ἐξαμαρτάνειν με ἢ οὔ; εἰ γὰρ μὴ 
ἐξήμαρτον, οὐδὲ σὺ ἐξελέγξεις, καίπερ σοφὸς ὦν, οὐδ᾽ 
ἔχεις 0 τι χρῇ τῷ λόγῳ᾽ εἰ δ᾽ ἐξήμαρτον, οὐδ᾽ οὕτως 
ὀρϑώς λέγεις, φάσκων | οὐκ εἶναι ἐξαμαρτάνειν" καὶ ταῦτα 
οὐ πρὸς ἃ πέρυσιν ἔλεγες λέγω. ἀλλὰ ἔοικεν, ἔφην ἐγώ, 
ὦ “Διονυσόδωρέ τε καὶ Εὐθύδημε, οὗτος μὲν ὁ λόγος ἐν 

. ταὐτῷ μένειν, καὶ ἔτι ὥσπερ τὸ παλαιὸν καταβαλὼν πί- 
πτειν, καὶ ὥστε τοῦτο μὴ πάσχειν, οὐδ᾽ ὑπὸ τῆς ὑμετέρας 
zov τέχνης ἐξευρῆσϑαι, καὶ ταῦτα οὑτωσὶ ϑαυμαστῆς 
οὔσης εἰς ἀκρίβειαν λόγων. Καὶ ὁ Κτήσιππος, Θαυμάσιά 
γε λέγετ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες Θούριοι εἴτε Χῖοι εἴθ᾽ ὁπόϑεν 
καὶ ὅπῃ χαίρετον ὀνομαζόμενοι" αἷς οὐδὲν ὑμῖν μέλει τοῦ 
παραληρεῖν. Καὶ ἐγὼ φοβηϑείς, μὴ λοιδορέα γένηται, 
πάλιν κατεπραῦνον τὸν Κτήσιππον καὶ εἶπον" Ὦ, Κτήσιππε, 
καὶ νῦν δὴ ἃ πρὸς Κλεινίαν ἔλεγον, καὶ πρὸς σὲ ταὐτὰ 
ταῦτα λέγω, ὅτι οὐ γιγνώσκεις τῶν ξένων τὴν σοφίαν, 

ὅτι θαυμασία ἐστίν" ἀλλ᾽ οὐκ ἐθέλετον ἡμῖν ἐπιδείξασθαι 

σπουδάξοντε, ἀλλὰ τὸν Πρωτέα μιμεῖσϑον τὸν Αἰγύπτιον 
σοφιστὴν γοητεύοντε ἡμᾶς. ἡμεῖς οὖν τὸν Μενέλαον μιμώ- 
μεϑα, καὶ μὴ ἀφιώμεθα τοῖν ἀνδροῖν, ἕως ἂν ἡμῖν 

ἐκφανῆτον ἐφ᾽ à αὐτὼ σπουδάζξετον᾽ οἶμαι γάρ τι αὐτοῖν 
πάγκαλον φανεῖσθαι, ἐπειδὰν ἄρξωνται σπουδάζειν. ἀλλὰ 
δεώμεϑα καὶ παραμυϑώμεθα καὶ προσευχώμεϑα αὐτοῖν 
ἐκφανῆναι. ἐγὼ οὖν μοι δοκῶ καὶ αὐτὸς πάλιν ὑφηγήσα- 

σϑαι, οἵω προσεύχομαι αὐτὼ φανῆναί uo. ὅϑεν γὰρ τὸ 
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πρότερον ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς τούτοις πειράσομαι, ὅπως 
ἂν δύνωμαι, διελθεῖν, ἐάν πως ἐκκαλέσωμαι καὶ ἐλεή- 
σαντέ μὲ καὶ οἰκτείραντε συντεταμένον καὶ σπουδάξοντα 
καὶ αὐτὼ σπουδάσητον. : 

XVII. Σὺ δέ, ὦ Κλεινία, ἔφην, ἀνάμνησόν με, πό- 
ὃὲεν τότ᾽ ἀπελίπομεν. ὡς μὲν οὖν ἐγώμαι, ἐνθένδε ποϑ έν. 
φιλοσοφητέον ὡμολογήσαμεν τελευτῶντες. ἡ γάρ; Ναί s 7 

δ᾽ Og. 'H δέ γε φιλοσοφία vij ἐπιστήμης. οὐχ οὕτως; 
ἔφην. Ναί, ἔφη. Τίνα xor οὖν ἂν κτησάμενοι ἐπιστήμην 
ὀρθῶς "τησαίμεϑα; &Q οὐ τοῦτο μὲν ἁπλοῦν, [ὅτε ταύτην,] 
ἥτις ἡμᾶς ὀνήσει; Πάνυ y, ἔφη. '4Q οὖν ἄν τι ἡμὰς 

ὀνήσειεν, εἰ ἐπισταίμεθα γιγνώσκειν περιόντες, ὅπου τῆς 

γῆς χρυσίον πλεῖστον κατορώρυκται; Ἴσως, ἔφη. ᾿Αλλὰ τὸ 
πρότερον, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῦτό γε ἐξηλέγξαμεν, ὅτι οὐδὲν 
πλέον, οὐδ᾽ εἰ ἄνευ πραγμάτων καὶ τοῦ ὀρύττειν τὴν γῆν 
τὸ πᾶν ἡμῖν zovolov γένοιτο" ὥστε οὐδ᾽ εἰ τὰς πέτρας | χρυ- 
σᾶς ἐπισταίμεθα ποιεῖν, οὐδενὸς ἂν ἀξία ἡ ἐπιστήμη εἴη. 
εἰγὰρ μὴ καὶ χγρῆσϑαι ἐπιστησόμεϑα τῷ χρυσίῳ, οὐδὲν ὄφελος 
αὐτοῦ ἐφάνη ὄν. ἢ οὐ μέμνησαι; ἔφην ἐγώ. Πάνυ γ᾽, ἔφη, 
μέμνημαι. Οὐδέ ys, εἷς ἔοικε, τῆς ἄλλης ἐπιστήμης ὄφελος 
γίγνεται οὐδέν, οὔτε χρηματιστικῆς οὔτε ἱχτρικῆς οὔτε ἄλ- 
λης οὐδεμιᾶς, ἥτις ποιεῖν τι ἐπίσταται, γρῆσϑαι δὲ μὴ d 
Qv ποιήσῃ. οὐχ οὕτως; Συνέφη. Οὐδέ γε εἴ τις ἔστιν 
ἐπιστήμη, ὥστε ἀθανάτους ποιεῖν ἄνευ τοῦ ἐπίστασθαε 
τῇ ἀϑανασίᾳ χγρῆσϑαι, οὐδὲ ταύτης ἔοικεν ὄφελος οὐδέν, 
εἴ τι δεῖ τοῖς πρόσϑεν ομολογημένοις τεκμαίρεσθαι. 

Συνεδόκει ἡμῖν πάντα ταῦτα. Τοιαύτης τιϑδὸς ἄρα ἡμῖν 
ἐπιστήμης δεῖ, ὦ καλὲ παῖ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν p συμπέπτωκεν 
ἅμα τό τε ποιεῖν καὶ τὸ ἐπίστασθαι χρῆσϑαι τούτῳ, ὃ ἂν 
ποιῇ. Φαίνεται, ἔφη. Πολλοῦ ἄρα δεῖ, εἷς ἔοικεν, ἡμᾶς 
λυροποιοὺς δεινοὺς εἶναι καὶ τοιαύτης τινὸς ἐπιστήμης 
ἐπηβόλους. ἐνταῦϑα γὰρ δὴ χωρὶς μὲν ἡ ποιοῦσα τέχνη, 
χωρὶς δὲ ἡ γρωμένη, διήφηται δὲ τοῦ αὐτοῦ πέρι. ἡ γὰρ 



929909. IIAATONOZ ETOTAHMOZ. 25 

AvQozoux) καὶ ἡ κιϑαριστικὴ πολὺ διαφέρετον ἀλλήλοιν. 
οὐχ οὕτως; Συνέφη. Οὐδὲ μὴν αὐλοποιμκῆς γε δῆλον ὅτι 
δεόμεθα. καὶ γὰρ αὕτη ἑτέρα τοιαύτη. Συνεδόκει. ᾿Αλλὰ 
πρὸς ϑεῶν, ἔφην ἐγώ, εἰ τὴν λογοπομκὴν τέχνην μάϑοιμεν, 
ἄρά ἐστιν αὕτη, ἣν ἔδει κεκτημένους ἡμᾶς εὐδαίμονας εἶναι; 

᾿ Οὐκ οἷμαι, ἔφη, ἐγώ, ὁ Κλεινίας ὑπολαβών. Tiv. τεκμη- 
eic, ἦν δ᾽ ἐγώ, χρῇ; Ὁρῶ, ἔφη, τινὰς λογοποιούς, οἷ 
τοῖς ἰδίοις λόγοις, οἷς αὐτοὶ ποιοῦσιν, οὐκ ἐπίστανται 
χρῆσϑαι, ὥσπερ οἱ λυροποιοὶ ταῖς λύραις, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα 
ἄλλοι δυνατοὶ χρῆσθαι οἷς ἐκεῖνοι εἰργάσαντο, οἱ λογοποιεῖν 
αὐτοὶ ἀδύνατοι. δῆλον οὖν, ὅτι καὶ περὶ λόγους χωρὶς ἡ 
τοῦ ποιεῖν τέχνη καὶ ἡ τοῦ χρῆσθαι. ἱκανόν μοι δοκεῖς, 
ἔφην ἐγώ, τεκμήριον λέγειν, ὅτι οὐχ αὕτη ἐστὶν ἡ τῶν λο- 
γοποιῶν τέχνη, ἣν ἂν κτησάμενός τις εὐδαίμων εἴη. καίτοι 
ἐγὼ ᾧμην ἐνταῦϑαά που φανήσεσθαι τὴν ἐπιστήμην, ἣν δὴ 
πάλαι ζητοῦμεν. καὶ γάρ μοι of rs ἄνδρες αὐτοὶ οἱ λογο- 
ποιοί, ὅταν συγγένωμαι αὐτοῖς, ὑπέρσοφοι, ὦ Κλεινία, δο- 
κοῦσιν εἶναι καὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐτῶν θεσπεσία τις καὶ ὑψηλή. 
καὶ μέντοι οὐδὲν ϑαυμαστόν' ἔστι γὰρ τῆς τῶν ἐπῳδῶν 
τέχνης μόριον σμικρῷ τε ἐκείνης ὑποδεεστέρα. | ἡ μὲν γὰρ τῶν 
ἐπῳδῶν ἔχεών τε καὶ φαλαγγίων καὶ σκορπίων καὶ τῶν 

ἄλλων ϑηρίων τε καὶ νόσων κήλησίς ἐστιν, ἡ δὲ δικαστῶν 
τε καὶ ἐκπλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων κήλησίς τε καὶ 
παραμυϑία τυγχάνει οὖσα. ἤ ροι, ἔφην ἐγώ, ἄλλως πως 
δοκεῖ; Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω μοι φαίνεται, ἔφη, ὡς σὺ λέγεις. 
Ποῖ οὖν, ἔφην ἐγώ, τραποίμεϑ᾽ ἂν ἔτι; ἐπὶ ποίαν τέχνην; 
᾿Εγὼ μὲν οὐκ εὐπορῶ, ἔφη. ᾿Αλλ᾽, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐμὲ οἶμαι 
εὑρηκέναι. Τίνα; ἔφη ὁ Κλεινίας. 'H στρατηγική μοι δοκεῖ, 
ἔφην ἐγώ, τέχνη παντὸς μᾶλλον εἶναι, ἣν ἄν τις κκησάμενος 
εὐδαίμων εἴη. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. Πῶς; ἦν δ᾽ ἐγώ. Θηρευ- 
τική τις ἦδε γέ ἐστι τέχνη ἀνθρώπων. Τί δὴ οὖν; ἔφην 
ἐγώ. Οὐδεμία, ἔφη, τῆς ϑηρευτικῆς αὐτῆς ἐπὶ πλέον ἐστὶν 
ἢ ὅσον ϑηρεῦσαι καὶ χειρώσασϑαι. ἐπειδὰν δὲ χειρώσωνται 
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τοῦτο, ὃ Qv ϑηρεύωνται, οὐ δύνανται τούτῳ γρῆσϑαι, ἀλλ᾽ 
οἱ μὲν κυνηγέται καὶ οἱ ἁλιεῖς τοῖς ὀψοποιοῖς παραδιδόασιν, 
οἱ δ᾽ αὖ γεωμέτραι καὶ οἱ ἀστρονόμοι καὶ οἱ λογιστικοέ --- 
ϑηρευτικοὶ γάρ εἰσι καὶ οὗτοι" οὐ yag ποιοῦσι τὰ διαγράμ- 

ματα ἔχαστοι τούτων, ἀλλὰ τὰ ὄντα ἀνευρίσκουσιν -- ἅτε 
οὖν τρῆσϑαι αὐτοῖς οὐκ ἐπισεάμενοι, ἀλλὰ ϑηρεῦσαι μόνον, 

παραδιδόασι δήπου τοῖς διαλεκτικοῖς καταχρῆσϑαι αὐτῶν 

τοῖς εὐρήμασιν, ὅσοι γε αὐτῶν μὴ παντάπασιν ἀνόητοί 
εἶσιν. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ κάλλιστε καὶ σοφώτατε Κλεινία" 
τοῦτο οὕτως ἔχει; Πάνυ μὲν οὖν. καὶ οἵ γε στρατηγοί, 
ἔφη, οὕτω τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐπειδὰν ἢ πόλιν τινὰ θη- 

ρεύσωνται ἢ σερατόπεδον, παραδιδόασι τοῖς πολιτικοῖς ὧν- 
δράσιν. αὐτοὶ γὰρ οὐκ ἐπίστανται γρῆσϑαι τούτοις, ἃ 
ἐθήρευσαν ὥσπερ, οἶμαι, οἱ ὀρτυγοθϑῆραι τοῖς ὀρτυγο- 
τρόφοις παραδιδόασιν. εἰ οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, δεόμεθα ἐκείνης 
τῆς τέχνης, ἥτις ᾧ ἂν κτήσηται ἢ ποιήσασα ἢ ϑηρευσα- 
μένη, αὐτὴ καὶ ἐπιστήσεται χρῆσθαι, καὶ ἡ τοιαύτη ποιήσειε 
ἡμᾶς μακαρίους, ἄλλην δή τινα, ἔφη, ξητητέον ἀντὶ τῆς 

στρατηγικῆς. | 
| XVI KP. Τί λέγεις σύ, ὦ Σώκρατες; ἐκεῖνο τὸ 

μειράκιον τοιαῦτ᾽ ἐφθέγξατο; * 
ΣΩ. Οὐκ οἴει, ὦ Κρίτων; 
ΚΡ. Μὰ Al" ov μέντοι. οἶμαι γὰρ αὐτὸν «ἐγώ, εἰ ταῦτ᾽ 

εἶπεν, οὔτ᾽ Εὐθυδήμου οὔτε ἄλλου οὐδενὸς Lv ἀνθρώπου 
δεῖσθαι εἰς παιδείαν. 

ΣΩ. ᾿᾽4λ:: ἄρα, ὦ πρὸς Διός, μὴ ὁ Κτήσιππος ἦν ὁ 
ταῦτ᾽ εἰπών, ἐγὼ δὲ οὐ μέμνημαι; 

| KP. Ποῖος Κτήσιππος; 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν τό γε εὖ οἶδα, ὅτι οὔτε Εὐθύδημος 
οὔτε “:ονυσόδωρος ἦν ὁ εἰπὼν ταῦτα. ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε 

Κρίτων ; i tig τῶν κρειττόνων παρὼν αὐτὰ Mode pura; - 
ὅτι γὰρ ἤκουσά γε ταῦτα, εὖ οἶδα. 

KP. Ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες" τῶν κρειττόνων μέντοι 
- 
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τις ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ πολύ ys. ἀλλὰ μετὰ τοῦτο Pri viva 
ἐξητήσατε τέχνην; καὶ εὕρετε ἐκείνην ἢ οὐχ εὕρετε, ἧς ἕνεκα 
ἐξητεῖτε; ' 

. E&. Πόϑεν, ὦ μακάριε, εὕρομεν; ἀλλ᾿ ἦμεν πάνυ 
γελοῖοι, ὥσπερ τὰ παιδία τὰ τοὺς κορύδους διώκοντα ἀεὶ 

φόμεθα ἑκάστην τῶν ἐπιστημῶν αὐτίκα λήψεσθαι, αἱ δ᾽ 
ἀεὶ ὑπεξέφυγον. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τί ἄν σορ λέγοιμι; ἐπὶ 
δὲ δὴ τὴν βασιλικὴν ἐλθόντες τέχνην καὶ διασχοπούμενοι 
αὐτήν, εἰ αὕτη εἴη ἡ τὴν εὐδαιμονίαν ἀπεργαζομένη, ἐν- 
ταῦϑα ὥσπερ εἰς λαβύρινθον ἐμπεπόντες, οἰόμενοι ἤδη ἐπὶ 
τέλει εἶναι, περικάμψαντες πάλιν ὥσπερ ἐν ἀρχῇ τῆς ξητή- 
σεως ἀνεφάνημεν ὄντες καὶ τοῦ ἴσου δεόμενοι, ὅσουπερ 
ὅτε τὸ πρῶτον ἐζητοῦμεν. 

ΚΡ. Πῶς δὴ τοῦτο ὑμῖν συνέβη, ὦ Σώκρατες;. 

Z9. Ἐγὼ φράσω. ἔδοξε γὰρ δὴ ἡμῖν ἡ πολιτικὴ καὶ 
ἢ βασιλικὴ τέχνη ἡ αὐτὴ εἶναι. 

ΚΡ. Τί οὖν δή; 
ZO. Ταύτῃ τῇ τέχνη ἢ τε σερατηγικὴ καὶ αἱ ἄλλαι 

παραδιδόναι ἄρχειν τῶν ἔργων, ὧν αὐταὶ δημιουργοί 
εἶσιν, eg μόνῃ ἐπισταμένῃ χρῆσϑαι. σαφῶς οὖν ἐδόκει 
ἡμῖν αὕτη εἶναι, ἣν ἐξητοῦμεν, καὶ ἡ αἰτία τοῦ ὀρθῶς 
πράττειν ἐν τῇ πόλει, καὶ ἀτεχνῶς κατὰ τὸ Αἰσχύλου 
ἰαμβεῖον μόνη ἐν τῇ πρύμνῃ καθῆσθαι τῆς πόλεως, 
πάντα κυβερνῶσα καὶ πάντων ἄρχουσα πάντα χρήσιμα 
ποιεῖν. 

ΚΡ. Οὐκοῦν καλῶς ὑμῖν ἐδόκει, ὦ Σώκρατες; 

ΧΙΧ. X9. Σὺ κρινεῖς, ὦ Κρίτων, ἐὰν βούλῃ ἀκούειν 
καὶ τὰ μετὰ ταῦτα συμβάντα ἡμῖν. αὖϑις γὰρ δὴ πάλιν 

ἐσκοποῦμεν ὧδέ πως Φέρε, πάντων ἄρχουσα ἡ βασιλικὴ 
τέχνη τι ἡμῖν ἀπεργάζεται ἔργον, 7] οὐδέν; Πάντως δήπου, 
ἡμεῖς ἔφαμεν πρὸς ἀλλήλους. Οὐ καὶ σὺ ἂν ταῦτα φαίης, 
o Κρίτων; 

KP. "Eyoyt. 
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ZQ. Τί οὖν ἂν φαίης αὐτῆς ἔργον εἶναι; ὥσπερ εἰ 
σὲ ἐγὼ ἐρωτῴην, πάντων ἄρχουσα ἡ ἰατρική, ὧν ἄρχει, 
τί ἔργον παρέχεται; οὐ τὴν ὑγίειαν φαίης; 

KP. Ἔγαγε. 
ΣΩ. Τί δέ; ἡ ὑμετέρα τέχνη 9 γεωργία, πάντων 

ἄρχουσα, ὧν ἄρχει, τί ἔργον ἀπεργάζεται; οὐ τὴν | τροφὴν 
ἂν φαίης τὴν ἐκ τῆς γῆς παρέχειν ἡμῖν; 

KP. Ἔγαγε. 

ΣΩ. Τί δέ; ἡ βασιλικὴ πάντων ἄρχουσα, ὧν ἄρχει, 

τί ἀπεργάξεται; ἴσως οὐ πάνυ γ᾽ εὐπορεῖς. 

ΚΡ. Μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς, ὦ Κρίτων. ἀλλὰ τοσόνδε γε 
οἶσθα, ὅτι εἴπερ ἐσεὶν αὕτη ἣν ἡμεῖς ξητοῦμεν, ὠφέλιμον 
αὐτὴν δεῖ εἶναι. 

KP. Πάανν γε. 
ZQ. Οὐκοῦν ἀγαϑόν γέ τι δεῖ ἡμῖν αὐτὴν παρα- 

διδόναι; : 

KP. ᾿Ανάγκη, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ᾿Αγωϑὸν δέ γέ που ὡμολογήσαμεν ἀλλήλοις ἐγώ 

τὰ καὶ Κλεινίας οὐδὲν εἶναι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην τινά. 
KP. Ναί, οὕτως ἔλεγες. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ μὲν ἄλλα ἔργα, ἃ φαίη ἄν τις πολε- 
τικῆς εἶναι -- πολλὰ δέ που ταῦτ᾽ ἂν εἴη, οἷον πλουσίους 
τοὺς πολίτας παρέχειν καὶ ἐλευθέρους καὶ ἀστασιάστους — 

πάντα ταῦτα οὔτε κακὰ οὔτε ἀγαθὰ ἐφάνη, ἔδει δὲ σο- 
φοὺς ποιεῖν καὶ ἐπιστήμης μεταδιδόναι, εἴπερ ἔμελλεν αὕτη 
εἶναι ἡ ὠφελοῦσά τε καὶ εὐδαίμονας ποιοῦσα. 

KP. Ἔστι ταῦτα᾽ τότε γοῦν οὕτως ὑμῖν ὡμολογήϑη, 
ος σὺ τοὺς λόγους ἀπήγγειλας. 

ΣΏ. '4qQ οὖν ἡ βασιλικὴ σοφοὺς ποιεῖ τοὺς ἀνθρώ- 
πους καὶ ἀγαθούς; 

ΚΡ. Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες; 
ΣΘ. 4A ἄρα πάντας καὶ πάντα ἀγαθούς; καὶ πᾶσαν 
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ἐπιστήμην, σκυτοτομικήν τε καὶ τεκτονικὴν καὶ τὰς ἄλλας 

ἁπάσας, αὕτη ἡ παραδιδοῦσά ἐστιν; 
ΚΡ. Οὐκ οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. 
Z9. ᾿Αλλὰ τίνα δὴ ἐπιστήμην; 9 τί χρησόμεθα; τῶν 

μὲν γὰρ ἔργων οὐδενὸς δεῖ αὐτὴν δημιουργὸν εἶναι τῶν 
μήτε κακῶν μήτε ἀγαθῶν, ἐπιστήμην δὲ παραδιδόναι 
μηδεμίαν ἄλλην ἢ αὐτὴν ἑαυτῆν. λέγωμεν δὴ οὖν, τίς 
ποτὲ ἔστιν αὕτη, ἡ τί χγρησόμεϑα; βούλει φῶμεν, ὦ Κοί- 

των, ἡ ἄλλους ἀγαθοὺς ποιήσομεν; 
ΚΡ. Πάνυ γε. | 
Z4. ΟἹ τί ἔσονται ἡμῖν ἀγαϑοὶ καὶ τί χρήσιμοι; ἢ 

ἔτι λέγωμεν, ὅτι ἄλλους ποιήσουσιν, οἱ δὲ ἄλλοι ἐκεῖνοι 
ἄλλους; O τι δέ ποτε ἀγαϑοί εἰσιν, οὐδαμοῦ ἡμῖν φαί- 
ψονται, ἐπειδήπερ τὰ ἔργα τὰ λεγόμενα εἶναι τῆς πολιτικῆς 
ἠτιμάσαμεν, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον ὃ Διὸς Κόρινϑος 
γίγνεται, καὶ ὅπερ ἔλεγον, τοῦ ἴσου ἡμῖν ἐνδεῖ ἢ ἔτι πλέ- 
ovog πρὸς τὸ εἰδέναι, τίς ποτ᾽ ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη ἐκείνη, 
7 ἡμᾶς εὐδαίμονας ποιήσει; 

ΚΡ. Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, εἰς πολλήν γε ἀπο- 
οίαν, cg ἔοικεν, ἀφίκεσϑε. 

ΣΏ. Ἔγωγε οὖν καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ἐπειδὴ ἐν 
ταύτῃ τῇ ἀπορία ἐνεπεπτώκη, πᾶσαν | ἤδη φωνὴν ἠφίειν, 
δεόμενος τοῖν ξένοιν ὥσπερ 4ιοσχούρων ἐπικαλούμενος 
σῶσαι ἡμᾶς, ἐμέ vs καὶ τὸ μειράκιον, ἐκ τῆς τρικυμίας 
τοῦ λόγου, καὶ παντὶ τρόπῳ σπουδάσαι, καὶ σπουδά- 
σαντας ἐπιδεῖξαι, τίς ποτ᾽ ἔστιν ἡ ἐπιστήμη, ἧς τυχόντες 
ὧν καλῶς τὸν ἐπίλοιπον βίον διέλθοιμεν. 

ΚΡ. Τί οὖν; ἠθέλησέ τι ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὁ Εὐθύδημος; 
ZQ. Πῶς γὰρ οὔ; καὶ ἤρξατό γε, ὦ ἑταῖρε, πάνυ 

μεγαλοφρόνως τοῦ λόγον ὧδε" 
XX. Πότερον δή σε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ταύτην τὴν 

ἐπιστήμην, περὶ ἣν πάλαι ἀπορεῖτε, διδάξω, ἢ ἐπιδείξω 
ἔχοντα; Ὦ μακάριε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔστι δὲ ἐπὶ σοὶ τοῦτο; 

Kos gen-$ 38, 1, ὃ. 
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Πάνυ uiv οὖν, ἔφη. ᾿Ἐπίδειξον τοίνυν νὴ 4t, ἔφην ἐγώ, 
Éyovra: πολὺ γὰρ δᾷον ἢ μανϑάνειν τηλικόνδε ἄνδρα. 
Φέρε δή μοι ἀπόκριναι, ἔφη" ἔστιν ὅ τι ἐπίστασαι; Πάνυ 

γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ πολλά, σμικρά γε. ᾿Δρκεῖ, ἔφη. ἀρ’ 

οὖν δοκεῖς οἷόν τέ τε τῶν ὄντων τοῦτο, ὃ τυγχάνει ὄν, 
αὐτὸ τοῦτο μὴ εἶναι; ᾿Αλλὰ μὰ “7 οὐκ ἔγωγε. Οὐκοῦν 
σύ, ἔφης, ἐπίστασαί τι; ἜἜγωγε. Οὐκοῦν ἐπιστήμων εἰ, 
εἴπερ ἐπίστασαι; Πάνυ γε, τούτου γε αὐτοῦ. Οὐδὲν δια- 
φέρει. ἀλλ᾽ οὐκ ἀνάγκη σε ἔχει πάντα ἐπίστασθαι ἐπιστή- 
μονά γε ὄντα; Μὰ Al, ἔφην ἐγώ" ἐπεὶ πολλὰ ἄλλ᾽ οὐχ 
ἐπίσταμαι. Οὐκοῦν εἴ τε μὴ ἐπίστασαι, οὐκ ἐπιστήμων 
sl Ἐκείνου γε, ὦ φίλε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Ἥττον οὖν τι, 
ἔφη, οὐκ ἐπιστήμων εἶ; ἄρτι δὲ ἐπιστήμων ἔφησθα εἶναι. 
καὶ οὕτω τυγχάνεις ὧν αὐτὸς οὗτος, Og εἶ, καὶ αὖ πάλιν 
οὐκ εἶ, κατὰ ταὐτὰ ἅμα. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, Εὐθύδημε" 
τὸ γὰρ λεγόμενον, καλὰ δὴ παταγεῖς. πῶς οὖν ἐπίσταμαι 
ἐκείνην τὴν ἐπιστήμην, ἣν ἐζητοῦμεν; ὡς δὴ τοῦτο ἀδύ- 
νατόν ἐστι τὸ αὐτὸ εἶναί τε καὶ μή" εἴπερ ἕν ἐπίσταμαι, 
ἅπαντα ἐπίσταμαι" οὐ γὰρ ὧν εἴην ἐπιστήμων τε καὶ dvt- 
πιστήμων ua ἐπεὶ δὲ πάντα ἐπίσταμαι, κἀκείνην δὴ 
τὴν ἐπιστήμην ἔχω" ἄρα οὕτως λέγεις, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ 
σοφόν; Αὐτὸς σαυτόν γε δὴ ἐξελέγχεις, ἔφη, ὦ Σώκρα- 
τες. Τί δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Εὐθύδημε, σὺ οὐ πέπονθας 
τοῦτο τὸ αὐτὸ πάϑος; ἐγὼ ydQ τοι μετὰ σοῦ ὁτιοῦν ἂν 
πάσχων καὶ μετὰ “ιονυσοδώρου τοῦδε, φίλης κεφαλῆς, 

οὐκ ἂν πάνυ ἀγανακτοίην. εἰπέ μοε, σφὼ οὐχὶ τὰ μὲν 
ἐπίστασθον τῶν ὄντων, τὰ δὲ οὐκ ἐπίστασθον; Ἥκιστά 
γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος. Πῶς λέγετον; 
ἔφην ἐγώ" ἀλλ᾿ οὐδὲν ἄρα ἐπίστασθον; Καὶ μάλα, ἡ δ᾽ 
ὅς. Πάντ᾽ ἄρα, | ἔφην ἐγώ, ἐπίστασϑον, ἐπειδήπερ καὶ 
ὁτιοῦν; Πάντ᾽, ἔφη. καὶ σύ γε πρός, εἴπερ καὶ ἕν ἐπί- 
στασαι, πάντα ἐπίστασαι. Ὦ Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ag ϑαυ- 
μαστὸν λέγεις καὶ ἀγαθὸν μέγα πεφάνϑαι. μὼν καὶ οἱ 
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ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι πάντ᾽ ἐπίστανται, ἢ οὐδέν; ov 
γὰρ δήπου, ἔφην, τὰ μὲν ἐπίστανται, τὰ δ᾽ οὐκ ἐπί- 
στανται, καὶ εἰσὶν ἅμα ἐπιστήμονές τε καὶ ἀνεπιστήμονερ. 
ἀλλὰ τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. Πάντες, 9 δ᾽ ὅς, πάντα ἐπίσταν- 
ται, εἴπερ καὶ ἕν. 'Q πρὸς τῶν ϑεῶν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 
Διονυσόδωρε" δῆλοι γάρ μοί ἐστον ἤδη, ὅτι σπουδάξετον, 
καὶ μόλις ὑμᾶς προὐκαλεσάμην σπουδάζειν αὐτὼ τῷ ὄντι. 

πάντα ἐπίστασθον; οἷον τεκτονιπὴν καὶ σκυτικήν; Πάνυ 
y, ἔφη. Ἦ καὶ νευροφῥαφεῖν δυνατώ ἐστον; Καὶ ναὶ 
μὰ día καττύειν, ἔφη. 'H καὶ τὰ “τοιαῦτα, τοὺς ἀστέ- 

ρας, ὁπόσοι εἰσί, καὶ τὴν ἄμμον; Πάνυ γε, ἦ δ᾽ 0g' εἶτ᾽ 
οὐκ ἂν olt. ὁμολογῆσαι ἡμᾶς; 

XXE. Καὶ ὁ Κτήσιππος ὑπολαβών. Πρὸς 4fióg, 

ἔφη, 4ιονυσόδωρε, τεκμήριόν τί μοι τούτων ἐπιδείξατον . 
τοιόνδε, ᾧ εἴσομαι, ὅτι ἀληθῆ λέγετον. Τί ἐπιδείξω; 
ἔφη. Οἶσθα Εὐθύδημον, ὁπόσους ὀδόντας ἔχει, καὶ ὁ 
Εὐθύδημος, ὁπόσους σύ; Οὐκ ἐξαρκεῖ σοι, ἔφη, ἀκοῦ- 
σαι, ὅτι πάντα ἐπιστάμεϑα; Μηδαμῶς, ἡ δ᾽ ὅς, ἀλλὰ 
τοῦτο ἔτι ἡμῖν μόνον εἴπατον καὶ ἐπιδείξατον, ὅτι ἀληθῆ 
λέγετον. καὶ ἐὰν εἴπητον, ὁπόσους ἑκάτερος ἔχει ὑμῶν, 
καὶ φαίνησθε γνόντες ἡμῶν ἀριϑμησάντων, ἤδη πεισό- 
μεϑα ὑμῖν καὶ τάλλα. Ἡγουμένω οὖν σκώπτεσθϑαι οὐκ 
ἠϑθελέτην, ἀλλ᾽ ὡμολογησάτην πάντα γρήματα ἐπίστασθαι, 
καϑ' ἕν ἕκαστον ἐρωτώμενοι ὑπὸ Κτησίππου. ὁ γὰρ Κτή- 
δσιππος πάνυ ἀπαρακαλύπτως οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἠρώτα τε- 
λευτῶν, καὶ τὰ αἴσχιστα, εἰ ἐπισεταίσϑην. τὼ δὲ ἀνδρειό- 
τατὰ ὁμόσε ἤτην τοῖς ἐρωτήμασιν, ὁμολογοῦντες εἰδέναι, 
ὥσπερ οἱ κάπροι ol πρὸς τὴν πληγὴν ὁμόσε ὠθούμενοι. 
ὥστ᾽ ἔγωγε καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ὑπ᾽ ἀπιστίας ἠναγ- 
»κάσϑθην τελευτῶν ἐρέσϑαι τὸν Εὐθύδημον, εἰ καὶ ὀρχεῖ- 
σϑαι ἐπίσταιτο ὁ Ζ“ιονυσόδωρος. Ὁ δέ, Πάνν, ἔφη. Οὐ 
δήπου, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἐς μαχαίρας γε κυβιστῷν καὶ ἐπὶ 
τροχοῦ δινεῖσθϑαι τηλικοῦτος ὦν, οὕτω πόῤῥω σοφίας 



LAM ^ $ 
Ct 

32 IIAATO2NOZ ETOeTA4HMOZ. ?95. 

ἥκεις; Οὐδέν, ἔφη, 0 τι οὔ. Πότερον δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
πάντα νῦν μόνον ἐπίσεασϑον 7) καὶ ἀεί; Καὶ ἀεί, ἔφη. Καὶ 
ὅτε παιδία ἤστην καὶ εὐθὺς γενόμενοι ἠπίστασϑε; Πάντα, 
ἐφάτην ἅμα ἀμφοτέρω. Καὶ ἡμῖν 1 μὲν ἄπιστον ἐδόκει 
τὸ πρᾶγμα εἶναι. 'O δ᾽ Εὐθύδημος, ᾿ἀπιστεῖς, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες; Πλήν γ᾽ ὅ τι, ἦν δ᾽ ἐγώ, εὐιὸς ὑμᾶς ἐστὶ σο- 
φοὺς εἶναι. ᾿Αλλ ἣν, ἔφη, ἐθελήσης μοι ἀποκρίνεσθαι, 
ἐγὼ ἐπιδείξω καὶ σὲ ταῦτα τὰ ϑαυμαστὰ ὁμολογοῦντα. 

᾿Αλλὰ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἥδιστα ταῦτα ἐξελέγχομαι. εἰ ydg 
τοι λέληθα ἐμαυτὸν σοφὸς Qv, σὺ δὲ τοῦτο ἐπιδείξεις 
ὡς πάντα ἐπίσταμαι καὶ ἀεί, τί μεῖξον ἕρμαιον αὐτοῦ 
ἂν εὕροιμι ἐν παντὶ τῷ βίῳ; 

XXE.  4xoxoívov δή, ἔφη. Ὡς ἀποχρινουμένου 
ἐρώτα. '4Q οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπιατήμων του εἶ 
ἢ οὔ; "Eyoys. Πότερον οὖν ᾧ ἐπιστήμων εἶ, τούτῳ καὶ 
ἐπίστασαι, ἢ ἄλλῳ τῳ; Ὧι ἐπιστήμων. οἶμαι γάρ σε 
τὴν ψυχὴν λέγειν. ἢ οὐ τοῦτο λέγεις; Οὐκ αἰσχύνει, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες; ἐρωτώμενος ἀντερωτᾷς; Εἶεν, ἦν δ᾽ 
ἐγώ" ἀλλὰ πῶς ποιῶ; οὕτω γὰρ ποιήσω, ὅπως ἂν σὺ κε- 
λεύῃς. ὕταν μὴ εἰδῶ ὅ τι ἐρωτᾷς, κελεύεις μὲ ὅμως ἀπο- 
κρένεσθαι, ἀλλὰ μὴ ἐπανερέσθαι; Ὑπολαμβάνεις γὰρ δή- 
ποῦ τι, ἔφη, ὃ λέγω; Ἔγωγε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Πρὸς τοῦτο 
τοίνυν ἀποκρίνου, ὃ ὑπολαμβάνεις. Τί οὖν, ἔφην, d» 
σὺ μὲν ἄλλῃ ἐρωτᾷς διανοούμενος, ἐγὼ δὲ ἄλλῃ ὑπολάβω, 
ἔπειτα πρὸς τοῦτο ἀποχρένωμαι, ἐξαρκεῖ σοι, ἐὰν μηδὲν 
πρὸς ἔπος ἀποχρίνωμαι; Ἔμοιγε, ἡ δ᾽ ὅς οὐ μέντοι σοί 
γε, εἷς ἐγῴμαι. Οὐ τοίνυν μὰ 4ία ἀποκρινοῦμαι, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, πρότερον, πρὶν ἂν πύϑωμαι. Οὐκ ἀποκρινεῖ, 
ἔφη, πρὸς ἃ ἂν ἀεὶ ὑπολαμβάνῃς, ὅτι ἔχων qivagsig καὶ 
ἀρχαιότερος εἶ τοῦ δέοντος. Κἀγὼ ἔγνων αὐτὸν ὅτι μοι 
χαλεπαίνοι διαστέλλοντι τὰ λεγόμενα, βουλόμενός us 8η- 
ρεῦσαι τὰ ὀνόματα περιστήσας. ἀνεμνήσθην οὖν τοῦ Κόν- 
vov, ὅτι μοι κἀκεῖνος χαλεπαίνει ἑκάστοτε, ὅταν αὐτῷ μὴ 
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ὑπείκω, ἔπειτά μου ἧττον ἐπιμελεῖται ὡς ἀμαθοῦς ὄντος. 
ἐπεὶ δὲ οὖν διενενοήμην καὶ παρὰ τοῦτον φοιτᾷν, φήϑην 

. δεῖν ὑπείκειν, μή μὲ σκαιὸν ἡγησάμενος φοιτητὴν μὴ 
προσδέχοιτο. εἶπον ovv: ᾿Αλλ: εἰ δοκεῖ σοι, Εὐϑύδημε, 
οὕτω ποιεῖν, ποιητέον" σὺ γὰρ πάντως που κάλλιον ἐπί- 
στασαι διαλέγεσθαι ἢ ἐγώ, τέχνην ἔχων ἰδιώτου ἀνϑρώ- 

mov. ἐρώτα οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς. ᾿ἀποκρίνου δή, ἔφη, 
πάλιν, πότερον ἐπίστασαί τῳ ἃ ἐπίστασαι, ἢ οὔ; Eyoys, 
ἔφην, τῇ γε! ψυχῇ. Οὗτος αὖ, ἔφη, , Ξροσαποκχρίνεται 

τοῖς ἐρωτωμένοις. οὐ γὰρ ἔγωγε ἐρωτῶ ὅτῳ, ἀλλ᾽ εἰ ἐπί- 
στασαί τῳ. Πλέον αὖ, ἔφην ἐγώ, τοῦ δέοντος ἀπεκρινά- 
μην ὑπὸ ἀπαιδευσίας. ἀλλὰ συγγίγνωσκέ μοι" ἀποκρινοῦ- 

μαι γὰρ ἤδη ἁπλῶς, ὅτι ἐπίσταμαί τῷ ἀεὶ ἃ ἐπίσταμαι. 
Πότερον, ἡ δ᾽ ὅς, τῷ αὐτῷ τούτῳ γ᾽ ἀεί, ἢ ἔστι μὲν ὅτε 
τούτῳ, ἔστι δὲ 0 ὅτε ἑτέρῳ; Al, ὅταν ἐπίστωμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
τούτῳ. Οὐκ αὖ, ἔφη, παύσει παραφϑεγγόμενος ; "AM 

ὅπως μή τι ἡμᾶς σφαλεῖ τὸ ἀεὶ τοῦτο. Οὔκουν ἡμᾶς γε, 
ἔφη, ἀλλ εἴπερ, σέ. ἀλλ᾿ ἀποκρίνου" ἦ ἀεὶ τούτῳ ἐπί- 

στασαι; "del, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπειδὴ δεῖ ἀφελεῖν τὸ ὅταν. 
Οὐκοῦν ἀεὶ μὲν τούτῳ ἐπίστασαι" ἀεὶ δ᾽ ἐπιστάμενος πό- 
τερον τὰ μὲν τούτῳ ἐπίστασαι ᾧ ἐπίστασαι, τὰ δ᾽ ἄλλῳ, 
ἢ τούτῳ πάντα; Τούτῳ, ἔφην ἐγώ, ἅπαντα, € y ἐπί- 
σταμαι. Τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ἔφη" ἥκει τὸ αὐτὸ παράφϑεγμα. 
"A ἀφαιρῶ, ἔφην ἐγώ, τὸ ἅ y ἐπίσταμαι. ᾿Αλλὰ 
μηδὲ ἕν, ἔφη, ἀφέλῃς" οὐδὲν γάρ cov δέομαι. ἀλλά μοι 
ἀπόκριναι" δύναιο ὧν ἅπαντα ἐπίστασθαι, εἰ μὴ πάντα 
ἐπίσταιο; Τέρας γὰρ ἂν εἴη, ἦν δ᾽ ἐγώ. Καὶ ὃς εἶπε" 
“ἰΠφοστίϑει τοίνυν ἤδη 0 τι βούλει" ἅπαντα γὰρ ὁμολογεῖς 
ἐπίστασθαι. Ἔοικα, ἕφην ἐγώ, ἐπειδήπερ ys οὐδεμίαν 
ἔχει δύναμιν τὸ ἃ ἐπίσταμαι, πάντα δὲ ἐπίσταμαι. Οὐκ- 
οὖν καὶ ἀεὶ ὡμολόγηκας ἐπίστασθαι τούτῳ, ᾧ ἐπίστασαι, 
εἴτε ὅταν ἐπίστῃ εἴτε ὅπως βούλει" ἀεὶ γὰρ ὡμολόγηκας 
ἐπίστασθαι καὶ ἅμα πάντα. δῆλον οὖν, ὅτι καὶ παῖς ὧν 
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ἠπίστω, καὶ ὅτ᾽ ἐγίγνου, καὶ Ov  éq$ov: xal πρὶν αὐτὸς 
γενέσθαι, καὶ πρὶν οὐρανὸν καὶ γῆν γενέσθαι͵. ἠπίστω 
ἅπαντα, εἴπερ ἀεὶ ἐπίστασαι. καὶ ναὶ μὰ Δία, ἔφη, αὖ- 
τὸς ἀεὶ ἐπιστήσει καὶ ἄπαντα, ἂν ἐγὼ βούλωμαι. 
XXII "4c βουληϑείης, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ πολυτίμητε 

Εὐθύδημε, εἰ δὴ τῷ ὄντε ἀληθῆ λέγεις. ἀλλ᾽ οὔ σοι 
πάνυ πιστεύω ἱκανῷ εἶναι, εἰ μή σοι συμβουληθείη ὁ ἀδελ- 
φός σου οὐτοσὶ Διονυσόδωρος" οὕτω τάχα ἄν. εἴπετον δέ 
μοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, -- τὰ μὲν γὰρ ἄλλα οὐκ ἔχω ὑμῖν πῶς 
ἀμφισβητοίην, οὕτως εἰς σοφίαν τερατώδεσιν ἀνθρώποις, 

ὅπως οὐ πάντα ἐγὼ ἐπίσταμαι, ἐπειδὴ ὑμεῖς φατέ" τὰ 
δὲ τοιάδε πῶς φῶ ἐπίστασθαι, Εὐθύδημε, ὡς οἱ ἀγα- 
Soi ἄνδρες ἄδικοί εἶσι; φέρε εἰπέ, τοῦτο ἐπίσταμαι ἢ οὐκ 
ἐπίσταμαι; Ἐπίστασαι μέντοι, ἔφη. Tí; ἦν δ᾽ ἐγώ. "Ori 

οὐκ ἄδικοί εἰσιν οἱ ἀγαϑοί. Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάλαι. 
ἀλλ᾽ οὐ] τοῦτο ἐρωτῶ" ἀλλ᾽ eg ἄδικοί εἶσιν οἱ ἀγαϑοί, 
ποῦ ἐγὼ τοῦτο ἔμαϑον; Οὐδαμοῦ, ἔφη ὁ “ιονυσόδωρος. 
Οὐκ ἄρα ἐπίσταμαι, ἔφην, τοῦτο ἐγώ. Διαφϑείρεις, 
ἔφη, τὸν λόγον, ὁ Εὐθύδημος πρὸς τὸν Διονυσόδωρον, 
καὶ φανήσεται οὑτοσὶ οὐκ ἐπιστάμενος, καὶ ἐπιστήμων 
ἅμα ὧν καὶ ἀνεπιστήμων. Καὶ ὁ “Διονυσόδωρος ἠρυϑοί- 
ασεν. ᾿Αλλὰ σύ, ἦν δ᾽ ἐγώ, πῶς λέγεις, ὦ Εὐθύδημε; 
οὐ δοκεῖ σοι ὀρθῶς ἀδελφὸς λέγειν ὁ πάντα εἰδώς; ᾿4δελ- 
φὸς γάρ, ἔφη, ἐγώ εἰμι Εὐθυδήμον, ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ 
ΖΔιονυσόδωρος; Κἀγὼ εἶπον, Ἔασον, ὦ ᾿᾽γαϑέ, ἕως ἂν 
Εὐθύδημός us διδάξῃ, ὡς ἐπίσταμαι τοὺς ἀγαθοὺς ἄἂν- 
ügug ὅτι ἄδικοί εἶσι, καὶ μή μοι φϑονήσῃης τοῦ μαϑή- 
ματος. Φεύγεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος, 
καὶ οὐκ ἐθέλεις ἀποκρίνεσθαι. Εἰκότως γ᾽, εἶπον ἐγώ" 
ἥττων γάρ εἰμε καὶ τοῦ ἑτέρου ὑμῶν, ὥστε πολλοῦ δέω 

. μὴ οὐ δύο γε φεύγειν. πολὺ ἡὰρ πού εἰμι φαυλότερος τοῦ 

i Ἡρακλέους, 8 ὃς οὐχ οἷός τε ἦν τῇ τε ὕδρα διαμάχεσθαι, σο- 

| φισερίᾳ οὔσῃ καὶ διὰ τὴν σοφίαν dvielen, εἰ μίαν κεφαλὴν 
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τοῦ λόγου tig ἀποτέμοι, πολλὰς ἀντὶ τῆς μιᾶς, xal καρκίνῳ 

τινὶ ἑτέρῳ σοφιστῇ, ἐκ ϑαλάττης ἀφιγμένῳ, νεωστί, μοι 
δοκεῖν, καταπεπλευχότι" ὃς ἐπειδὴ αὐτὸν ἐλύπει οὕτως ἐκ 
τοῦ ἐπ᾽ ἀριστερὰ λέγων καὶ δάκνων, τὸν Ἰόλεων τὸν ἀδελ- 
φιδοῦν βοηϑὸν ἐπεκαλέσατο, ὁ δὲ αὐτῷ ἱκανῶς ἐβοήϑησεν. 
ὁ δ᾽ ἐμὸς ᾿Ιόλεως Πατροκλῆς εἰ ἔλϑοι, πλέον ἂν θάτερον 
ποιήσειεν. 

XXIV. ἀπόκριναι δή, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, ὁπότε 
σοι ταῦτα ὕμνηται" πότερον ὁ Ἰόλεως τοῦ Ἡρακλέους μᾶλ- 
λον qv ἀδελφιδοῦς ἢ σός; Κράτιστον τοίνυν μοι, à 4ιο- 

νυσόδωρε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀποκρίνασθαί σοι. οὐ yàg μὴ ἀνῇς 
ἐρωτῶν, (σχεδόν τι ἐγὼ τοῦτ᾽ εὖ οἶδα), φϑονῶν καὶ δια- 
κωλύων, ἵνα μὴ διδάξῃ us Ἐῤθύδημος ἐκεῖνο τὸ σοφόν. 
᾿Αποχρίνου δή, ἔφη. ᾿Αποκρινοῦμαι δή, εἶπον, ὅτι τοῦ 
Ἡρακλέους ἦν ὁ Ἰόλεως ἀδελφιδοῦς, ἐμὸς δ᾽, αἷς ἐμοὶ δο- 
κεῖ, οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. οὐ γὰρ Πατροκλῆς ἦν αὐτῷ πατήρ, 

ὃ ἐμὸς ἀδελφός, ἀλλὰ παραπλήσιον μὲν τοὔνομα Ἰφικλῆς, 
ὁ Ἡρακλέους ἀδελφός. Πατροκλῆς δέ, y δ᾽ ὅς, σός; 
Πάνυ γ᾽, ἔφην ἐγώ, ὁμομήτριός γε, οὐ μέντοι ὁμοπάτριος. 
"Aósigóg ἄρα ἐστί σοι καὶ οὐκ ἀδελφός. Οὐχ ὁμοπάτριός 
γε, ὦ βέλτιστε, ἔφην" ἐκείνου μὲν γὰρ Χαιρέδημος ἦν 
πατήρ, ἐμὸς δὲ Σωφρονίσκος. Πατὴρ δὲ ἦν, ἔφη, Σω- 
φρονίσκος καὶ Χαιρέδημος; Πάνυ γ᾽, ἔφην " ὁ μέν γε ἐμός, 

ὃ δὲ ἐκείνους Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, ἕτερος ἦν Χαιρέδημος 
τοῦ πατρός; Τοὐμοῦ γ᾽, ἔφην ἐγώ. 'AQ οὖν. πατὴρ ἦν 
ἕτερος ὧν πατρός; ἢ σὺ εἶ ὁ αὐτὸς τῷ λίθῳ; 4ἐδοικα 

μὲν ἔγωγ᾽, ἔφην, μὴ φανῶ ὑπὸ σοῦ ὁ αὐτός" οὐ μέντοι 
por δοκῶ. Οὐκοῦν ἕτερος εἶ, ἔφη, τοῦ λίϑου; “Ἕτερος 
μέντοι. "Alo τι οὖν ἕτερος, ἡ δ᾽ ὅς, ὧν λίϑου οὐ λί- 
ϑος si; καὶ ἕτερος ὧν χρυσοῦ οὐ χρυσὸς εἶ; Ἔστι ταῦτα. 

Οὐκοῦν καὶ ὁ Χαιρέδημος, ἔφη, ἕτερος ὧν πατρὸς οὐκ 
ἂν πατὴρ εἴη. Ἔοικεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ πατὴρ εἶναι. Ei 

Ld γὰρ δήπον, ἔφη, πατήρ ἐστιν ὁ Χαιρέδημος, ὑπολαβὼν ὁ 

tfr, Pen 257 

Ab χρο 
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Εὐθύδημος, πάλιν αὖ ὃ Σωφρονίσκος ἕτερος ὧν πατρὸς 
οὐ πατήρ ἐστιν, ὥστε σύ, ὦ Σώκρατες, ἀπάτωρ tl. Kol 
ὁ Κτήσιππος ἐκδεξάμενος, Ὁ δὲ ὑμέτερος, ἔφη, αὖ πα- 
τὴρ οὐ ταὐτὰ ταῦτα πέπονθεν; ἕτερός ἐστι τοὐμοῦ πα- 
τρός; Πολλοῦ γ᾽, ἔφη, δεῖ, ὁ Εὐθύδημος. ᾿Αλλά, ἡ δ᾽ 
0g, ὁ αὐτός; Ὁ αὐτὸς μέντοι. Οὐκ ἂν συμβουλοίμην. 
ἀλλὰ πότερον, ὦ Εὐθύδημε, ἐμὸς μόνος ἐστὶ πατὴρ 7 
καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων; Καὶ τῶν ἄλλων, ἔφη" ἢ oit 
τὸν αὐτὸν πατέρα ὄντα οὐ πατέρα εἶναι; Ὥιμην δῆτα, 
ἔφη ὃ Κτήσιππος. Tí δέ; ἦ δ᾽ ὅς" χρυσὸν ὄντα μὴ 
γρυσὸν εἶναι; ἢ ἄνθρωπον ὄντα μὴ ἄνϑρωπον; Μὴ γάρ, 
ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε, τὸ λεγόμενον, οὐ λίνον 
λίνῳ συνάπτεις; δεινὸν γὰρ λέγεις πρᾶγμα, εἰ ὁ σὸς πα- 
τὴρ πάντων ἐστὶ πατήρ. "4A ἔστιν, ἔφη. Πότερον ἀν- 

ϑρώπων; ἦ δ᾽ ὃς ὁ Κτήσιππος, ἢ καὶ ἵππων; ἢ καὶ τῶν 
ἄλλων πάντων ζώων; Πάντων, ἔφη. Ἦ καὶ μήτηρ ἡ 
μήτηρ; Καὶ ἡ μήτηρ γε. Καὶ τῶν ἐχίνων ἄρα, ἔφη, ἡ σὴ 
μήτηρ μήτηρ ἐστὶ τῶν ϑαλαττίων. Καὶ ἡ σή γ᾽, ἔφη. Καὶ 
σὺ ἄρα ἀδελφὸς εἶ τῶν κωβιῶν καὶ κυναρίων καὶ χοιρι- 
δίων. Καὶ γὰρ σύ, ἔφη. Καὶ πρὸς ἄρα σοι πατήρ ἔστι 
καὶ κύων. Καὶ γὰρ σοί, ἔφη. Αὐτίκα δέ ys, ἢ δ᾽ ὃς 
ὁ Διονυσόδωρος, ἄν μοι ἀποκρίνῃ, ὦ Κτήσιππε, ὁμολο- 
γήσεις ταῦτα. εἰπὲ γάρ μοι, ἔστι σοε κύων; Καὶ μάλα 
πονηρός, ἔφη ὁ Κτήσιππος. Ἔστιν οὖν αὐτῷ κυνίδια; 
Kol μαλ᾽, ἔφη, ἕτερα τοιαῦται Οὐκοῦν πατήρ ἐστιν αὖὐ- 
τῶν ὁ κύων; ᾿Ἔγωγέ τοι εἶδον, ἔφη, αὐτὸν ὀχεύοντα τὴν 
κύνα. Τί οὖν; οὐ σός ἐστιν ὁ κύων; Πάνυ γ᾽, ἔφη. 
Οὐκοῦν πατὴρ ὧν σός ἐστιν, ὥστε σὸς πατὴρ γίγνεται ὁ 
κύων καὶ σὺ κυναρίων ἀδελφός ; Καὶ αὖϑις ταχὺ ὑπολα- 
βὼν ὁ “Διονυσόδωρος, ἵνα μὴ πρότερόν τι εἴποι ὁ Κτή- 
σιππος, Καὶ ἔτι γέ μοι μικρόν, ἔφη, ἀπόκριναι" τύπτεις 
τὸν κύνα τοῦτον; A 

XXV. Kolo Κτήσιππος γελάσας, Νὴ τοὺς ϑεούς, 



999. ILIAAT€NOZ ETOTAHMOZ. 

ἔφη" ov γὰρ δύναμαι cé. Οὐκοῦν τὸν σαυτοῦ πατέρα, 
ἔφη, | τύπτεις; Πολὺ μέντοι, ἔφη, δικαιότερον τὸν ὑμέ- 
τερον πατέρα τύπτοιμι, O ti μαϑὼν σοφοὺς υἱεῖς οὕτως ἀν 7 dL 

ἔφυσεν. ἀλλ ἦ mov, ὦ Εὐθύδημε, ἔφη ὁ Κτήσιππος, 
πόλλ᾽ ἀγαϑὰ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας σοφίας ταύτης ἀπολέλαυ- 
κεν ὁ πατὴρ ὁ ὑμέτερός τε καὶ ὁ τῶν κυνιδίων. ᾿Αλλ οὐ- 
δὲν δεῖται πολλῶν ἀγαθῶν, ὦ Κτήσιππε, οὔτ᾽ ἐκεῖνος 
οὔτε σύ. Οὐδὲ σύ, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Εὐθύδημε, αὐτός; Οὐδὲ 
ἄλλος γε οὐδεὶς ἀνθρώπων. εἰπὲ γάρ uoi, ὦ Κτήσιππε, 
εἰ ἀγαϑὸν νομίζεις εἶναι ἀσθενοῦντε φάρμακον πιεῖν ἢ 
οὐκ ἀγαϑὸν εἶναι δοκεῖ σοι, ὅταν δέηται" ἢ εἰς πόλεμον 
ὅταν ἴῃ, ὅπλα ἔχοντα μᾶλλον ἰέναι ἢ ἄνοπλον. Ἔμοιγε, 
ἔφη. καίτοι οἷμαί τί σε τῶν καλῶν ἐρεῖν. Σὺ ἄριστα 
εἴσει, ἔφη" ἀλλ᾿ ἀποκρίνου. ἐπειδὴ γὰρ ὡμολόγεις ἀγα- 
ϑὸν εἶναι φάρμακον, ὅταν δέῃ, πίνειν ἀνθρώπῳ, ἄλλο 
τι τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ὡς πλεῖστον δεῖ πίνειν, καὶ καλῶς 
ἐκεῖ ἕξει, ἐάν τις αὐτῷ τρίψας ἐγκεράσῃ ἐλλεβόρου ἅμα- 
£av; Καὶ ὁ Κτήσιππος εἶπε, Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Εὐϑύ- 
δημε, ἐὰν ἦ γε ὁ πίνων ὅσος ὁ ἀνδριὰς ὁ ἐν Δελφοῖς. 
Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ ἐπειδὴ ἀγαθόν ἐστιν 
ὅπλα ἔχειν, ὡς πλεῖστα δεῖ ἔχειν δόρατά τε καὶ ἀσπίδας, 
ἐπειδήπερ ἀγαθόν ἐστιν; Μάλα δήπου, ἔφη ὁ Κτήσιπ- 
zog: σὺ δ᾽ οὐκ olt, ὦ Εὐθύδημε, ἀλλὰ μίαν καὶ ἕν 
δόρυ; Ἔγωγε. Ἦ καὶ τὸν Γηρυόνην ἄν, ἔφη, καὶ τὸν 
Βριάρεων οὕτω σὺ ὁπλίσαις; ἐγὼ δὲ ᾧμην σε δεινότερον 
εἶναι, ἅτε ὁπλομάχην ὄντα, καὶ τόνδε τὸν ἑταῖρον. Καὶ 
ὃ μὲν Εὐθύδημος ἐσίγησεν. ὁ δὲ “ιονυσόδωρος πρὸς τὰ 
πρότερον ἀποκεχριμένα τῷ Κτησίππῳ ἤρετο, Οὐκοῦν καὶ 
χρυσίον, 7] δ᾽ ὅς, ἀγαθὸν δοκεῖ σοι εἶναι ἔχειν; Πάνυ, 

καὶ ταῦτά γε πολύ, ἔφη ὁ Κτήσιππος. Τί οὖν; ἀγαθὰ οὐ 
δοκεῖ σοι χρήματα ἀεί τ᾽ ἔχειν καὶ πανταχοῦ; Σφόδρα y, 
ἔφη.. Οὐκοῦν καὶ τὸ γρυσίον ἀγαθὸν ὁμολογεῖς εἶναι; 
Ὡμολόγηκα μὲν οὖν, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν ἀεὶ δεῖ αὐτὸ ἔχειν 
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καὶ πανταχοῦ καὶ οἷς μάλιστα ἐν ἑαυτῷ; καὶ εἴη ἂν εὖ- 
δαιμονέστατος, εἶ ἔχοι χρυσίου μὲν τρία τάλαντα ἐν τῇ 

γαστρί, τάλαντον δ᾽ ἐν τῷ κρανίῳ, στατῆρα δὲ χρυσοῦ 
ἐν ἑκατέρῳ τὠφϑαλμῷ ; Φασίγε οὖν, ὦ Εὐθύδημε, ἔφη 
ὁ Κεήσιππος, τούτους εὐδαιμονεστάτους εἶναε Σκυϑῶν 

καὶ ἀρίστους ἄνδρας, οἷ χρυσίον τε ἐν τοῖς κρανίοις ἔχουσι 
πολὺ τοῖς ἑαυτῶν, ὥσπερ σὺ νῦν δὴ ἕλεγες τὸν κύνα τὸν 

πατέρα, καὶ ὃ θαυμασιώτερόν γε ἕτι, ὅτι καὶ πένουσιν 
£x τῶν ἑαυτῶν κρανίων κεχρυσωμένων, καὶ ταῦτα ἐντὸς 

. καϑορῶσι, τὴν ἑαυτῶν κορυφὴν ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες. 
| Πότερον δὲ ὁρῶσιν, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, καὶ Σκχύϑαι τε 
καὶ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι τὰ δυνατὰ ὁρᾷν ἢ τὰ ἀδύνατα; 
Τὰ δυνατὰ δήπου. Οὐκοῦν καὶ σύ, ἔφη; Κἀγώ. Ὁρᾷς 
οὖν τὰ ἡμέτερα ἱμάτια; Ναί. Δυνατὰ οὖν ὁρᾷν ἐστὶ 
ταῦτα. Ὑπερφυῶς, ἔφη ὃ Κτήσιππος. Τί δέ; ἢ δ᾽ ὅς. 
Μηδέν. σὺ δ᾽ ἴσως οὐκ οἴει αὐτὰ ὁρᾷν" οὕτως ἡδὺς εἶ. 
ἀλλά μοι δοκεῖς, Εὐθύδημε, οὐ καϑεύδων ἐπικεκοιμῆσϑαι, 
καὶ εἰ οἷόν τε λέγοντα μηδὲν λέγειν, καὶ σὺ τοῦτο ποιεῖν. 

XXVI. Ἦ γὰρ οὐκ οἷόν τε, ἔφη ὃ Διονυσόδωρος, 
σιγῶντα λέγειν; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἦ δ᾽ ὃς ὃ Κτήσιππος. 4o 
οὐδὲ λέγοντα σιγᾷν; Ἔτι ἧττον, ἔφη. “Ὅταν οὖν λίϑους 
λέγῃς καὶ ξύλα καὶ σιδήρια, οὐ σιγῶντα λέγεις; Obx- 

ovv, εἴ γε ἐγώ, ἔφη, παρέρχομαι ἐν τοῖς χαλκείοις, ἀλλὰ 
φϑεγγόμενα καὶ βοῶντα μέγιστον τὰ σιδήρια λέγεται, ἐάν 
τις ἅψηται" ὥστε τοῦτο μὲν ὑπὸ σοφίας ἔλαϑες οὐδὲν 
εἰπών. ἀλλ᾽ ἔτι μοι τὸ ἕτερον ἐπιδείξατον, ὅπως αὖ ἔστι 
λέγοντα σιγᾷν. Καί μοι ἐδόκει ὑπεραγωνιᾷν ὁ Κεήσιπ- 
πος διὰ τὰ παιδικά. Ὅταν σιγᾷς; ἔφη ὁ Εὐϑύδημος, 
οὐ πάντα σιγᾷς; Ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν καὶ τὰ λέ- 
γοντα σιγᾷς, εἴπερ τῶν ἑπάντων ἐστὶ và λέγοντα. Τί δὲ; 
ἔφη ὁ Κτήσιππος, οὐ σιγᾷ πάντα; Οὐ δήπου, ἔφη ὁ 
Εὐθύδημος. AX ἄρα, ὦ βέλτιστε, λέγει τὰ πάντα; Τά 
ye δήπου λέγοντα. ᾿Δλλά, ἡ δ᾽ ὅς, οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, 
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ἀλλὰ τὰ πάντα σιγᾷ ἢ λέγει; Οὐδέτερα xol ἀμφότερα, 
ἔφη ὑφαρπάσας ὁ Διονυσόδωρος" εὖ γὰρ οἶδα ὅτι τῇ ἀπο- 
κρέσει οὐχ ἕξεις ὅ τι χρῇ. Καὶ ὁ Κτήσιππος, ὥσπερ εἰώϑει, 
μέγα πάνυ ἀνακαγχάσας, Ὦ Εὐθύδημε, ἔφη, ὁ ἀδελφός 
σου ἐξημφοτέρικε τὸν λόγον, καὶ ἀπόλωλέ τε καὶ ἥττηται. 
Καὶ ὁ Κλεινίας πάνυ ἤσϑη καὶ ἐγέλασεν, ὥστε 0 Κτήσιππος 
ἐγένετο πλεῖον ἢ δεκαπλάσιος. ὁ δέ μοι, πανοῦργος ὧν, 
ὁ Κτήσιππος, παρ᾽ αὐτῶν τούτων αὐτὰ ταῦτα παρακπηκόει"- 
οὐ γάρ ἐστιν ἄλλων τοιαύτη σοφία τῶν νῦν ἀνθρώπων. 

XXVII. κΚαγὼ εἶπον, Τί γελᾷς, ὦ Κλεινία, ἐπὶ 
σπουδαίοις οὕτω πράγμασι καὶ καλοῖς; Σὺ γὰρ ἤδη τι 

πώποτε εἶδες, ὦ Σώκρατες, καλὸν πρᾶγμα; ἔφη ὁ Διο- 

νυσόδωρος. Ἔγωγε, ἔφην, καὶ πολλά γε, ὦ Διονυσόδωρε. 

"Aga ἕτερα ὄντα τοῦ καλοῦ, ἔφη, ἢ ταὐτὰ τῷ | καλῷ; 
Κἀγὼ ἐν παντὶ ἐγενόμην ὑπὸ ἀπορίας, καὶ ἡγούμην δί- 
καια πεπονϑέναι, ὅτι ἔγρυξα, ὅμως δὲ ἕτερα ἔφην αὐτοῦ 
γὲ τοῦ καλοῦ πάρεστι μέντοι ἑκάστῳ αὐτῶν κάλλος τι. 

Ἐὰν ovv, ἔφη, παραγένηταί σοι βοῦς, βοῦς sl, καὶ ὅτι 
νῦν ἐγώ σοι πάρειμι, Διονυσόδωρος εἶ; Εὐφήμει τοῦτό 
γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. ᾿Αλλὰ τίνα τρόπον, ἔφη, ἑτέρου ἑτέρῳ 
παραγενομένου τὸ ἕτερον ἕτερον ἂν εἴη; "Aon τοῦτο, ἔφην 
ἐγώ, ἀπορεῖς ; ἤδη δὲ τοῖν ἀνδροῖν τὴν σοφίαν ἐπεχείρουν 
μιμεῖσθαι, ἅτε ἐπιθυμῶν αὐτῆς. Πῶς γὰρ οὐκ ἀπορῶ, 
ἔφη, καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες ἄνθρωποι ὃ μὴ ἔστιν; 
Τί λέγεις, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε; οὐ τὸ καλὸν κα- 
λόν ἐστι καὶ τὸ αἰσχρὸν αἰαχρόν ; 'E&v ἔμοιγε, ἔφη, δοκῇ. 
Οὐκοῦν δοκεῖ; Πάνυ γε, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὸ ταὐτὸν ταύ- 
τὸν καὶ τὸ ἕτερον ἕτερον. οὐ γὰρ δήπον τό γε ἕτερον 
ταὐτόν, ἀλλ᾽ ἔγωγε οὐδ᾽ dv παῖδα ᾧμην τοῦτο ἀπορῆσαι 
ὡς οὐ τὸ ἕτερον ἕτερόν ἐστιν. ἀλλ᾽, ὦ 4ιονυσόδωρε, τοῦτο 
μὲν ἑκὼν παρῆκας, ἐπεὶ τὰ ἄλλα μοι δοκεῖτε ὥσπερ οἱ 
δημιουργοί, οἷς ἕκαστα προσήκει ἀπεργάξεσϑαι, καὶ ὑμεῖς 
τὸ διαλέγεσθαι παγκάλως ἀπεργάξεσϑαι. Οἶσϑα οὖν, ἔφη, 
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0 τι προσήκει ἑκάστοις τῶν δημιουργῶν ; πρῶτον τίνα χαζ- 

κεύειν προσήκει, οἶσθα; Ἔγωγε᾽ ὅτι χαλκέα. Τί δὲ κε- 
ραμεύειν; Κεραμέα. Τί δὲ σφάττειν τε καὶ ἐκδέρειν καὶ 
τὰ σμιπρὰ κρέα κατακόψαντα ἕψειν καὶ ὀπτῷν; Ma- 
γειρον, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν ἐάν rig, ἔφη, τὰ προσήκοντα 
πράττῃ, ὀρϑῶς πράξει; άλιστα. Προσήκει δέ γε, ὡς 
φῇς, τὸν μάγειρον κατακόπτειν καὶ ἐκδέρειν; ὡμολόγησας 
ταῦτα ἢ οὔ; ᾿Ὡμολόγησα, ἔφην, ἀλλὰ συγγνώμην μοι 
ἔχε. 4ἢλον τοίνυν, ἡ δ᾽ 0g, ὅτι &v τις σφάξας τὸν μά- 
γείρον καὶ κατακόψας ἑψήσῃ καὶ ὀπεήσῃ, τὰ προσήκοντα 
ποιήσει " καὶ ἐὰν τὸν χαλκέα τις αὐτὸν χαλκεύη καὶ τὸν 
κεραμέα κεραμεύῃ, καὶ οὗτος τὰ προσήκοντα πράξει. 

ΧΧΥΠ. Ὦ Πόσειδον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἤδη κολοφῶνα 
ἐπιτίϑης τῇ σοφίᾳ. dod μοί ποτε αὕτη παραγενήσεταε, 
ὥστε μοι οἰκεία γενέσϑαι; ᾿Επιγνοίης ἂν αὐτήν, ὦ Σώ- 
κρατες, ἔφη, οἰκείαν γενομένην ; Ἐὰν σύ γε βούλῃ, ἔφην 
ἐγώ, δῆλον ὅτι. Τί δέ, ἡ δ᾽ Og, τὰ σαυτοῦ οἴει γιγνώ- 
ext»; Εἰ μή τε σὺ ἄλλο λέγεις" ἀπὸ σοῦ γὰρ δεῖ ἄρχε- 
σϑαι, τελευτᾷν δ᾽ εἰς Εὐθύδημόν τόνδε. 4Q οὖν, ἔφη, 
ταῦτα ἡγεῖ σὰ εἶναι, ὧν ἂν ἄρξης καὶ ἐξῇ σοι αὐτοῖς 
χρῆσϑαι 0 τι ἂν βούλῃ; οἷον βοῦς 1 καὶ πρόβατα ἀρ᾽ ἂν 
ἡγοῖο ταῦτα σὰ εἶναι, & σοι ἐξείη καὶ ἀποδόσθαι καὶ 
δοῦναι καὶ θῦσαι ὅτῳ βούλοιο θεῶν; ἃ δ᾽ ἂν μὴ οὕτως 
ἔχῃ, οὐ σώ; Κἀγώ, ἤδη γὰρ ὅτι ἐξ αὐτῶν καλόν τι ἀνα- 
κύψοι τὸ τῶν ἐρωτημάτων, καὶ ἅμα βουλόμενος ὅ τι τά- 
qut ἀκοῦσαι, Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην, οὕτως ἔχει" τὰ τοι- 
αὗτα ἐστὶ μόνα ἐμά. Τί δέ; ζῶα, ἔφη, οὐ ταῦτα καλεῖς, 
ἃ dv ψυχὴν ἔχη; Ναί, ἔφην. Ὁμολογεῖς οὖν τῶν ζώων 
ταῦτα μόνα εἶναι σά, περὶ ἃ ἄν σοι ἐξουσία ἢ πάντα 
ταῦτα ποιεῖν, ἃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον; Ὁμολογῶ. - Καὶ ὃς, 
εἰρωνικῶς πάνυ ἐπισχὼν ὥς τι μέγα σκοπούμενος, Εἰπέ 
μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἔστι σοι Ζεὺς πατρῷος; Καὶ ἐγὼ 

ὑποπτεύσας ἥξειν τὸν λόγον ἧπερ ἐτελεύτησεν, ἄπορόν 
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τινὰ στροφὴν ἔφευγόν τε καὶ ἐστρεφόμην ἤδη, ὥσπερ ἐν 

δικτύῳ εἰλημμένος" Οὐκ ἔστιν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε. 
Ταλαίπωρος ἄρα τις σύ ys ἄνϑρωπος εἶ καὶ οὐδὲ ᾿49η- 

vaiog, ᾧ μήτε ϑεοὲ πατρῷοί εἰσι μήτε ἱερὰ μήτε ἄλλο 
4 

μηδὲν καλὸν καὶ ἀγαϑόν. Ἔα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 4ιονυσό- 
δωρε, εὐφήμει τε καὶ μὴ χαλεπῶς με προδίδασκε. ἔστι 
γὰρ᾽ ἔμοιγε [καὶ βωμοὶ) καὶ ἱερὰ οἰκεῖα καὶ πατρῷα καὶ 

τάλλα ὅσαπερ τοῖς ἄλλοις ᾿Αϑηναίοις τῶν τοιούτων. Εἶτα 

τοῖς ἄλλοις, ἔφη, ᾿4ϑηναίοις οὐκ ἔστι Ζεὺς ὁ πατρῷος; 
Οὐκ ἔστιν, ἦν δ᾽ ἐγώ, αὕτη ἡ ἐπωνυμία Ἰώνων οὐδενί, 
οὔϑ᾽ ὅσοι ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀπῳκισμένοι εἰσὶν οὔϑ᾽ ἡμῖν, 
ἀλλὰ ᾿Απόλλων πατρῷος διὰ τὴν τοῦ Ἴωνος γένεσιν" Ζεὺς 
δ᾽ ἡμῖν πατρῷος μὲν οὐ καλεῖται, ἕρκειος δὲ καὶ φράτριος, 
καὶ ᾿Αϑηναίη φρατρία. "AAA «ἀρκεῖ γε, ἔφη ὁ 4ιονυσό- 
δωρος ἔστι γάρ σοι, ὡς ἔοικεν, ᾿ἡπόλλων τε καὶ Ζεὺς 
καὶ ᾿Αἀϑηνᾶ. Πάνυ, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν καὶ οὗτοι σοὶ 
ϑεοὶ ἂν εἶεν; ἔφη. Πρόγονοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ δεσπόται. 
"AM. οὖν σοί γε, ἔφη. ἢ οὐ σοὺς ὡμολόγηκας αὐτοὺς εἷ- 
ναι; Suolóygxa, ἔφην᾽ τί γὰρ πάθω; Οὐκοῦν, ἔφη, 
καὶ (dà εἰσιν οὗτοι οἱ ϑεοί; ὡμολόγηκας γάρ, ὅσα ψυχὴν 
ἔχει, ξῶα εἶναι. ἢ οὗτοι οἱ ϑεοὶ οὐκ ἔχουσι ψυχήν; Ἔχου- 
σιν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν καὶ ξῶά εἰσιν; Ζῶα, ἔφην. Τῶν 
δέ γε ζώων, ἔφη, ὡμολόγηκας ταῦτ᾽ εἶναι σά, ὅσα dv 
σοι ἐξῇ καὶ δοῦναι καὶ ἀποδόσϑαι καὶ ϑῦσαι [ὧν] ϑεῷ 
ὅτῳ ἂν βούλῃ. ὩΩμολόγηκα, ἔφην" οὐκ ἔστι γάρ μοι ἀνά- 
δυσις, ὦ Εὐθύδημε. Ἴθι δή μοι εὐθύς, v] δ᾽ ὅς, sint: 

ἐπειδὴ σὸν ὁμολογεῖς slvat τὸν Δία καὶ τοὺς ἄλλους 9ὲε- 
οὔς, ἄρα ἔξεστί σοι αὐτοὺς  ἀποδόσϑαι ἢ δοῦναι ἢ ἄλλ 
ὅ τι ἂν βούλῃ χρῆσθαι ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ξώοις; ᾿Εγὼ 
μὲν οὖν, ὦ Κρίτων, ὥσπερ πληγεὶς ὑπὸ τοῦ λόγου, ἐκεί- 

μην ἄφωνος" ὁ δὲ Κτήσιππός μοι ἰὼν ὡς βοηθήσων, 
Πυππὰξ ὦ Ἡράκλεις, ἔφη, καλοῦ λόγου. Καὶ ὁ Διονυ- 

σόδωρος, Πότερον οὖν, ἔφη, ὁ Ἡρακλῆς πυππάξ ἐστιν ἢ 

b 
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ὃ τι προσήκει ἑκάστοις τῶν δημιουργῶν ; πρῶτον τίνα χαλ- 
κεύειν προσήκει, οἶσϑα; "Eycoys: ὅτι χαλκέα. Τί δὲ κε- 
ραμεύειν; Κεραμέα. Τί δὲ σφάττειν τε καὶ ἐκδέρειν καὶ 
τὰ σμικρὰ κρέα κατακόψαντα ἕψειν καὶ ὀπτᾷν; Ma- 
γειρον, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν ἐάν τις, ἔφη, τὰ προσήκοντα 
πράττῃ, ὀρϑῶς πράξει; Mara. Προσήκει δέ γε, ὡς 
φής, τὸν μάγειρον κατακόπτειν καὶ ἐκδέρειν; ὡμολόγησας 

ταῦτα ἢ οὔ; ᾿Ὡμολόγησα, ἔφην, ἀλλὰ συγγνώμην μοι 
ἔχε. “λον τοίνυν, ἦ δ᾽ ὅς, ὅτι &» τις σφάξας τὸν μά- 
γειρον καὶ κατακόψας ἑψήσῃ καὶ ὀπτήσῃ, τὰ προσήκοντα 
ποιήσει " καὶ ἐὰν τὸν γαλκέα τις αὐτὸν χαλκεύῃ καὶ τὸν 
κεραμέα κεραμεύῃ, καὶ οὗτος τὰ προσήκοντα πράξει. 

XXVII Ὦ Πόσειδον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἤδη κολοφῶνα 
ἐπιτίϑης τῇ σοφίᾳ. dod μοί ποτε αὕτη παραγενήσεταε, 
ὥστε μοι οἰκεία γενέσθαι; ᾿Επιγνοίης ἂν αὐτήν, ὦ Σώ- 
κρατες, ἔφη, οἰκείαν γενομένην ; ̓Ἐάἁν σύ γε βούλῃ, ἔφην 
ἐγώ, δῆλον ὅτι. Τί δέ, ἡ δ᾽ 0g, τὰ σαυτοῦ οἴει γιγνώ- 
σκειν; Εἰ μή v& σὺ ἄλλο λέγεις" ἀπὸ σοῦ γὰρ δεῖ ἄρχε- 
σϑαι, τελευτᾷν δ᾽ εἰς Εὐθύδημόν τόνδε. '"4Q οὖν, ἔφη, 
ταῦτα ἡγεῖ σὰ εἶναι, ὧν ὧν ἄρξῃς καὶ ἐξῇ σοι αὐτοῖς 
χρῆσϑαι ὃ τι ἂν βούλῃ; οἷον βοῦς | καὶ πρόβατα ἀρ᾽ ἂν 
ἡγοῖο ταῦτα σὰ εἶναι, & σοι ἐξείη καὶ ἀποδόσϑαι καὶ 
δοῦναι καὶ θῦσαι ὅτῳ βούλοιο ϑεῶν; ἃ δ᾽ ὧν μὴ οὕτως 
ἔχῃ, οὐ σά; Κἀγώ, ἤδη γὰρ ὅτι ἐξ αὐτῶν καλόν τι ἀνα- 
κύψοι τὸ τῶν ἐρωτημάτων, καὶ ἅμα βουλόμενος ὅ τι τά- 

χιστ᾽ ἀκοῦσαι, Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην, οὕτως ἔχει" τὰ τοι- 
αὗτα ἐστὶ μόνα ἐμά. Τί δέ; ξῶα, ἔφη, οὐ ταῦτα καλεῖς, 
ἃ ἂν ψυχὴν ἔχῃ; Ναί, ἔφην. Ὁμολογεῖς οὖν τῶν ξώων 
ταῦτα μόνα εἶναι σά, περὶ ἃ ἄν σοι ἐξουσία ἢ πάντα 
ταῦτα ποιεῖν, ἃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον; Ὁμολογῶ. " Καὶ ὅς, 
εἰρωνικῶς πάνυ ἐπισχὼν ὥς τι μέγα σκοπούμενος, Εἰπέ 
μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἔστι σοι Ζεὺς πατρῷος ; Καὶ ἐγὼ 
ὑποπτεύσας ἥξειν τὸν λόγον ἧπερ ἐτελεύτησεν, ἄπορόν 
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τινὰ στροφὴν Égevyóv τε καὶ ἐστρεφόμην ἤδη, ὥσπερ ἐν 
δικτύῳ εἰλημμένος" Οὐκ ἔστιν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε. 

Ταλαίπωρος ἄρα τις σύ ys ἄνϑρωπος εἶ καὶ οὐδὲ ᾿48η- 
vaiog, ᾧ μήτε θεοὶ πατρῷοί εἰσι μήτε ἱερὰ μήτε ἄλλο 

4 

μηδὲν καλὸν καὶ ἀγαϑόν. Ἔα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ “ιονυσό- 
ÓmQt, εὐφήμει τε καὶ μὴ χαλεπῶς μὲ προδίδασκε. ἔστι 
γὰρ᾽ ἔμοιγε [καὶ βωμοὶ) καὶ ἱερὰ οἰκεῖα καὶ πατρῷα καὶ 

τἄλλα ὅσαπερ τοῖς ἄλλοις ᾿Αϑηναίοις τῶν τοιούτων. Εἶτα 

τοῖς ἄλλοις, ἔφη, ᾿Α4ϑηναίοις οὐκ ἔστι Ζεὺς ὁ πατρῷος; 
Οὐκ ἔστιν, ἦν δ᾽ ἐγώ, αὕτη ἡ ἐπωνυμία Ἰώνων οὐδενί, 
οὔϑ᾽ ὅσοι ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀπῳκισμένοι εἰσὶν οὔϑ᾽ ἡμῖν, 
ἀλλὰ "Anóliov πατρῷος διὰ τὴν τοῦ Ἴωνος γένεσιν" Ζεὺς 
δ᾽ ἡμῖν πατρῷος μὲν οὐ καλεῖται, ἕρκειος δὲ καὶ φράτριος, 
καὶ ᾿ϑηναίη φρατρία. "AA «ἀρκεῖ γε, ἔφη ὁ Διονυσό- 
δωρος᾽ ἔστι γάρ σοι, ὡς ἔοικεν, ᾿Απόλλων τε καὶ Ζεὺς 
καὶ 495và. Πάνυ, ἦν δ᾽ iyd. Οὐκοῦν καὶ οὗτοι σοὶ 
ϑεοὶ ἂν εἶεν; ἔφη. Πρόγονοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ δεσπόται. 
"AM οὖν σοί γε, ἔφη. ἢ οὐ σοὺς ἀμολόγηκας αὐτοὺς εἷ- 
ψαι; ἙΩμολόγηκα, ἔφην᾽ τί γὰρ πάϑω; Οὐκοῦν, ἔφη, 
καὶ ξῶά εἰσιν οὗτοι ol ϑεοί; ὡμολόγηκας γάρ, ὅσα ψυχὴν 
ἔχει, ξῶα εἶναι. ἢ οὗτοι οἱ θεοὶ οὐκ ἔχουσι ψυχήν; Ἔχου- 
σιν, ἣν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν καὶ (Gd εἰσιν; Ζῶα, ἔφην. Τῶν 
δέ γε ζώων, ἔφη, ὡμολόγηκας ταῦτ᾽ εἶναι σά, ὅσα ἄν 
σοι ἐξῇ καὶ δοῦναι καὶ ἀποδόσϑαι καὶ ϑῦσαι [ἂν] θεῷ 
ὅτῳ ὧν βούλῃ. Ὡμολόγηκα, ἔφην" οὐκ ἔσει γάρ μοι ἀνά- 
δυσις, ὦ Εὐθύδημε. "I9. δή μοι εὐθύς, ἡ δ᾽ ὅς, sint: 
ἐπειδὴ σὸν ὁμολογεῖς εἶναι τὸν ΖΔία καὶ τοὺς ἄλλους ϑὲ- 
ovg , ἄρα ἔξεστί σοι αὐτοὺς | ἀποδόσϑαι ἢ δοῦναι ἢ ἄλλ᾽ 
ὅ τι ἂν βούλῃ χρῆσθαι ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ξώοις ; ̓Εγὼ 
μὲν οὖν, οὐ Κρίτων, ὥσπερ πληγεὶς ὑπὸ τοῦ λόγου, ἐκεί- 
μην ἄφωνος" ὁ δὲ Κτήσιππός uo. ἐὼν ὡς βοηθήσων, 

Πυππὰξ ὦ Ἡράκλεις, ἔφη, καλοῦ Aóyov. Καὶ ὁ Διονυ- 
σόδωρος, Πότερον οὖν, ἔφη, ὁ Ἡρακλῆς πυππάξ ἐστιν ἢ 
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ὁ πυππὰξ Ἡρακλῆς; Kol ὁ Κτήσιππος, Ὦ Πόσειδον, ἔφη, 
δεινῶν λόγων" ἀφίσεαμαι" ἀμάχω τὼ ἄνδρε. 

XXIX. Ἐνταῦϑα μέντοι, ὦ φίλε Κρίτων, οὐδεὶς 
ὅστις οὐ τῶν παρόντων ὑπερεπήνεσε τὸν λόγον καὶ τὼ ἄν- 
δρε, καὶ γελῶντε καὶ κροτοῦντε καὶ χαίροντε ὀλίγου παρε- 
τάϑησαν. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἔμπροσθεν ἐφ᾽ ἑκάστοις πᾶσι 
παγκάλως ἐθορύβουν μόνοι οἱ τοῦ Εὐθυδήμον ἐρασταί, 
ἐνταῦϑα δὲ ὀλίγου καὶ οἱ κίονες ol ἐν τῷ Λυκείῳ ἐθορύ- 
βησάν τ᾽ ἐπὶ τοῖν ἀνδροῖν καὶ ἥσθησαν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ 

αὐτὸς οὕτω διετέθην, ὥστε ὁμολογεῖν μηδένας πώποτε 
ἀνθρώπους ἰδεῖν οὕτω σοφούς, καὶ παντάπασι καταδου- 

λωϑεὶς ὑπὸ τῆς σοφίας αὐτοῖν ἐπὶ τὸ ἐπαινεῖν τε καὶ ἐγκω- 
μιάξειν αὐτὼ ἐτραπόμην, καὶ εἶπον Ὦ, μακάριοι σφὼ τῆς 

ϑαυμαστῆς φύσεως, Oi τοσοῦτον πρᾶγμα οὕτω ταχὺ καὶ 
ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐξείργασθον. πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα οἱ 
λόγοι ὑμῶν καλὰ ἔχουσιν, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ Διονυσό- 
δωρε" ἐν δὲ τοῖς καὶ τοῦτο μεγαλοπρεπέστερον, ὅτι τῶν 
πολλῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν σεμνῶν δὴ καὶ δοκούντων τι 
εἶναι οὐδὲν ὑμῖν μέλει, ἀλλὰ τῶν ὁμοίων ὑμῖν μόνον. 
ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδα, ὅτι τούτους τοὺς λόγους πάνυ μὲν ἂν 
ὀλίγοι ἀγαπῷεν ἄνθρωποι ὅμοιοι ὑμῖν, οἱ δ᾽ ἄλλοι οὕτω 
νοοῦσιν αὐτούς, ὥστ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι αἰσχυνθεῖεν ἂν μᾶλλον 
ἐξελέγχοντες τοιούτοις λόγοις τοὺς ἄλλους ἢ αὐτοὶ ἐξελεγ- 
χόμενοι. καὶ τόδε αὖ ἕτερον δημοτικόν τι καὶ πρᾷον ἐν 
τοῖς λόγοις" ὁπόταν φῆτε μήτε καλὸν εἶναι μηδὲν μήτε 
ἀγαϑὸν πρᾶγμα μήτε λευκὸν μηδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων μη- 
δέν, μηδὲ τὸ παράπαν ἑτέρων ἕτερον, ἀτεχνῶς μὲν τῷ 
ὄντι ξυῤῥάπτετε τὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ καὶ 
φατέ" ὅτι δ᾽ οὐ μόνον τὰ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δόξαιτε ἂν 
καὶ τὰ ὑμέτερα αὐτώ, τοῦτο πάνυ χαρίεν τέ ἐστι καὶ τὸ 
ἐπαχϑὲς τῶν λόγων ἀφαιρεῖται. τὸ δὲ δὴ μέγιστον, ὅτι 
ταῦτα οὕτως ἔχει ὑμῖν καὶ τεχνικῶς ἐξεύρηται, ὥστε πάνυ 
ὀλίγῳ γρόνῳ ὁντινοῦν ἂν μαϑεῖν ἀνθρώπων. ἔγνων 
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ἔγωγε καὶ τῷ Κτησίππῳ τὸν νοῦν προσέχων, ὡς ταχὺ 

ὑμᾶς ἐκ τοῦ παραχρῆμα μιμεῖσϑαι οἷός τ᾽ ἦν. | τοῦτο μὲν 
οὖν τοῦ πράγματος σφῷν πρὸς μὲν τὸ ταχὺ παραδιδόναι 

καλόν, ἐναντίον δ᾽ ἀνθρώπων διαλέγεσθαι οὐκ ἐπιτήδειον, 
ἀλλ᾽ ἄν γ᾽ ἐμοὶ πείϑησϑε, εὐλαβήσεσθε μὴ πολλῶν ἐναν- 
τίον λέγειν," ἵνα μὴ ταχὺ ἐκμαϑόντες ὑμῖν μὴ εἰδῶσι γχά- 
qu», ἀλλὰ μάλιστα μὲν αὐτὼ πρὸς ἀλλήλω μόνω διαλέγε- 
σϑον᾽ εἰ δὲ μή, εἴπερ ἄλλου του ἐναντίον, ἐκείναν μό- 
vov, ὃς ἂν ὑμῖν διδῷ ἀργύριον. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα, ἐὰν 
σωφρονῆτε, καὶ τοῖς μαϑηταῖς συμβουλεύσετε, μηδέποτε 
μηδενὶ ἀνθρώπων διαλέγεσθαι, ἀλλ᾽ ἢ ὑμῖν τε καὶ αὖ- 
τοῖς. τὸ γὰρ σπάνιον, ὦ Εὐθύδημε, τίμιον" τὸ δὲ ὕδωρ 

εὐωνότατον, ἄριστον ὄν,. ὡς ἔφη Πίνδαρος. ἀλλ᾽ ἄγετε, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅπως κἀμὲ καὶ Κλεινίαν τόνδε παραδέξεσϑον. 

XXX. Ταῦτα, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλ᾽ ἄττα ἕτι βραχέα 
διαλεχϑέντες ἀπῇμεν. σκόπει οὖν, ὅπως συμφοιτήσεις παρὰ 
τὼ ἄνδρε, ὡς ἐκείνω φατὸν οἴω τ᾽ εἶναι διδάξαι τὸν ἐθέ- 
λοντ᾽ ἀργύριον διδόναι, καὶ οὔτε φύσιν οὔϑ᾽ ἡλικίαν ἐξείρ- 
γειν οὐδεμίαν, ὃ δὲ καὶ col μάλιστα προσήκει ἀκοῦσαι, 
ὅτι οὐδὲ τὸ γχρηματίξεσθϑαί φατον διακωλύειν οὐδέν, μὴ 
οὐ παραλαβεῖν ὁντινοῦν εὐπετῶς τὴν σφετέραν σοφίαν. 

ΚΡ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, φιλήκοος μὲν ἔγωγε καὶ 
ἡδέως ἄν τι μανθάνοιμι, κινδυνεύω μέντοι κἀγὼ εἷς εἶναι 
τῶν οὐχ ὁμοίων Εὐθυδήμῳ, ἀλλ᾽ ἐκείνων, ὧν δὴ καὶ σὺ 
ἔλεγες; τῶν ἥδιον ἂν ἐξελεγχομένων. ὑπὸ τῶν τοιούτων 
λόγων ἢ ἐξελεγχόντων. ᾿Ατὰρ γελοῖον μέν μοι δοκεῖ εἶναι 
τὸ νουθετεῖν σε, ὅμως δέ, & γ᾽ ἤκουον, ἐθέλω σοι ἀπαγ- 
γεῖλαι. τῶν dq ὑμῶν ἀπιόντων οἶσθ᾽ ὅτι προσελϑών τίς 
μοι περιπατοῦντι, ἀνὴρ οἰόμενος πάνν εἶναι σοφός, τού- 
τῶν τις τῶν περὶ τοὺς λόγους τοὺρ εἰς τὰ δικαστήρια δει- 
νῶν, Ὦ Κρίτων, ἔφη, οὐδὲν ἀὠἀκροᾷ τῶνδε τῶν σοφῶν; 
Οὐ μὰ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ" οὐ γὰρ οἷός τ᾽ ἦ προσστὰς 
κατακούειν ὑπὸ τοῦ ὄχλου. Kol μήν, ἔφη, ἄξιόν y ἦν 

27, 6. 
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ἀκοῦσαι. Τί δέ; ἦν δ᾽ ἐγώ. "Iva ἤκουσας ἀνδρῶν δια- 
λεγομένων, oi νῦν σοφώτατοί εἰσι τῶν περὶ τοὺς τοιούτους 
λόγους. Κἀγὼ εἷπον, Τί οὖν ἐφαίνοντό σοι; Τί δὲ ἄλλο, 
ἢ δ᾽ ὅς, ἢ οἷάπερ ἀεὶ ἄν τις τῶν τοιούτων ἀκούσαι λη- 
ρούντων καὶ περὶ οὐδενὸς ἀξίων ἀναξίαν σπουδὴν ποιου- 

μένων; οὑτωσὶ γάρ πῶς καὶ εἶπε τοῖς ὀνόμασι: Καὶ ἐγώ, 
᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφην, χαρίεν γέ τι πρᾶγμά ἔστιν ἡ φιλο- 
σοφία, Ποῖον, ἔφη, χαρίεν, ὦ μακάριε; οὐδενὸς μὲν οὖν 
ἄξιον, | ἀλλὰ καὶ εἰ νῦν παρεγένου, πάνυ ἄν os οἶμαι 
αἰσχυνθῆναι ὑπὲρ τοῦ σεαυτοῦ ἑταίρου" οὕτως ἦν ἄτοπος, 
ἐθέλων ἑαυτὸν παρέχειν ἀνθρώποις, οἷς οὐδὲν μέλει ὃ τι 
ἂν λέγωσι, παντὸς δὲ ῥήματος ἀντέχονται. καὶ οὗτοε, 

ὕπερ ἄρτι ἔλεγον, ἐν τοῖς κρατίστοις εἰσὶ τῶν νῦν. ἀλλὰ 
γάρ, ὦ Κρίτων, ἔφη, τὸ πρᾶγμα αὐτὸ καὶ οἱ ἄνϑρωποι 
ol ἐπὶ τῷ πράγματι διατρίβοντες πάνυ φαῦλοί εἰσι καὶ 
καταγέλαστοι. Ἐμοὶ δέ, ὦ Σώκρατες, τὸ πρᾶγμα ἐδόκει 
οὐκ ὀρθῶς ψέγειν οὔθ᾽ οὗτος οὔτ᾽ εἴ τις ἄλλος ψέγει" τὸ 
μέντοι ἐθέλειν διαλέγεσθαι τοιούτοις ἐναντίον πολλὼν ἀν- 
ϑρώπων ὀρϑῶς μοι ἐδόκει μέμφεσϑαι. 

XXXI. ΣΩ. Ὦ Κρίτων, ϑαυμάσιοί εἰσιν οἱ τοιοῦτοι 
ἄνδρες. ἀτὰρ οὔπω οἶδα ὅ τι μέλλω ἐρεῖν. ποτέρων ἦν ὁ 
προσελϑών co, καὶ μεμφόμενος τὴν φιλοσοφίαν; πότερον 
τῶν. ἀγωνίσασθαι δεινῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ῥήτωρ τις, 

ἢ τῶν τοὺς τοιούτους εἰσπεμπόντων, ποιητὴς τῶν λόγων, 

οἷς οἱ δήτορες ἀγωνίζονται; 
ΚΡ. Ἥκιστα νὴ τὸν Δία δήτωρ' οὐδὲ οἶμαι πώποτ᾽ 

αὐτὸν ἐπὶ δικαστήριον ἀναβεβηκέναι, ἀλλ᾽ ἐπαΐειν αὐτόν 
φασι περὶ τοῦ πράγματος νὴ τὸν Zia καὶ δεινὸν εἶναι καὶ 
δεινοὺς λόγους συντυϑέναι. | 

ZQ. Ἤδη μανθάνω" περὶ τούτων καὶ αὐτὸς νῦν δὴ 
ἔμελλον λέγειν. οὗτοι γάρ εἰσι μέν, ὦ Κρίτων, ovg ἔφη 
Πρόδικος μεϑόρια φιλοσόφου τε ἀνδρὸς καὶ πολιτικοῦ, 
οἴονται δ᾽ εἶναι πάντων σοφώτατοι ἀνθρώπων, πρὸς δὲ 
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τῷ εἶναι καὶ δοκεῖν πάνυ παρὰ πολλοῖς, ὥστε παρὰ πᾶσιν 
εὐδοκιμεῖν ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι οὐδένας ἄλλους ἢ τοὺς 

περὶ φιλοσοφίαν ἀνθρώπους. ἡγοῦνται οὖν, ἐὰν τούτους 
tig δόξαν καταστήσωσι μηδενὸς δοκεῖν ἀξίους εἶναι, ἀναμ- 

φισβητήτως ἤδη παρὰ πᾶσι τὰ νικητήρια εἰς δόξαν ol- 
σεσθαι σοφίας πέρι. εἶναι μὲν γὰρ τῇ ἀληϑείᾳ σφᾶς σοφω- 
τάτους, ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν ἀποληφϑῶσιν, ὑπὸ 
τῶν ἀμφὶ Εὐϑύδημον κολούεσϑαι. σοφοὶ δὲ ἡγοῦνται εἶναι 
πάνυ εἰκότως" μετρίως μὲν γὰρ φιλοσοφίας ἔχειν, μετρίως 

δὲ πολιτικῶν, πάνυ ἐξ εἰκότος λόγου" μετέχειν γὰρ ἀμφο- 
τέρων ὅσον ἔδει, ἐκτὸς δὲ ὄντες κινδύνων καὶ ἀγώνων 
καρποῦσϑαι τὴν σοφίαν. 

ΚΡ. Τί οὖν; δοκοῦσί σοί τι, ὦ Σώκρατες, λέγειν; οὐ 
γάρ τοι ἀλλ᾽ O0 γε λόγος ἔχει τινὰ εὐπρέπειαν τῶν dv- 
δρῶν. 

ZQ. Καὶ γὰρ ἔχει ὄντως, ὦ Κρίτων, εὐπρέπειαν 
μᾶλλον ἢ ἀλήϑειαν. | οὐ γὰρ ῥάδιον αὐτοὺς πεῖσαι, ὅτι καὶ 
ἄνϑρωποι καὶ τἄλλα πάντα, ὅσα μεταξὺ τινοῖν δυοῖν. ἐστὶ 

καὶ ἀμφοτέροιν τυγχάνει μετέχοντα, ὅσα μὲν ἐκ κακοῦ καὶ 
ἀγαθοῦ, τοῦ μὲν βελτίω, τοῦ δὲ χείρω γίγνεται" ὅσα δὲ 
ἐκ δυοῖν ἀγαθοῖν μὴ πρὸς ταὐτόν, ἀμφοῖν χείρω, πρὸς 
ὃ dv ἑκάτερον ἢ χρηστὸν ἐκείνων, ἐξ dw συνετέθη" ὅσα 
δὲ ἐκ δυοῖν καποῖν συντεθέντα μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ ὄντοιν 
ἐν τῷ μέσῳ ἐστί, ταῦτα μόνα βελτίω ἑκατέρον ἐκείνων 
ἐστίν, ὧν ἀμφοτέρων μέρος μεϊξέχουσιν. εἰ μὲν οὖν ἡ φι- 
Aocogía ἀγωϑόν ἐστι καὶ ἡ πολιτικὴ πρᾶξις, πρὸς ἄλλο 
δὲ ἑκατέρα, οὗτοι δ᾽ ἀμφοτέρων μετέχοντες τούτων ἐν 
μέσῳ εἰσίν, οὐδὲν λέγουσιν. ἀμφοτέρων γάρ εἰσε φαυλότε- 
qo,* εἰ δὲ ἀγαϑὸν καὶ κακόν, τῶν μὲν βελτίους, τῶν δὲ 
χείρους" εἰ δὲ κακὰ ἀμφότερα, οὕτως ἄν τι λέγοιεν ἄἀλη- 
ϑές, ἄλλως δ᾽ οὐδαμῶς. οὐκ ἂν οὖν οἶμαι αὐτοὺς ὁμολο- 

γῆσαι οὔτε xoxo αὐτὼ ἀμφοτέρω εἶναι οὔτε τὸ μὲν κακόν, 
τὸ δὲ ἀγαθόν ἀλλὰ τῷ ὄντι οὗτοι ἀμφοτέρων μετέχοντες 
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ἀμφοτέρων ἥττους εἰσὶ πρὸς ἑκάτερον, πρὸς ὃ 7] τε πολι- 
τικὴ καὶ ἡ φιλοσοφία ἀξίω λόγου ἐστόν, καὶ τρίτοι ὄντες 
τῇ ἀληϑείᾳ ζητοῦσι πρῶτοι δοκεῖν εἶναι. συγγιγνώσκειν 
μὲν οὖν αὐτοῖς χρὴ τῆς ἐπυιϑυμίας καὶ μὴ χαλεπαίνειν, 

ἡγεῖσϑαι μέντοι τοιούτους εἶναι οἷοί εἰσι" πάντα γὰρ ἄνδρα 
χρὴ ἀγαπᾷν, ὅστις καὶ ὁτιοῦν λέγει ἐχόμενον φρονήσεως 
πρᾶγμα καὶ ἀνδρείως ἐπεξιὼν διαπονεῖται. 

ΧΧΧΙΙ. ΚΡ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς 
περὶ τῶν υἱέων, ὥσπερ ἀεὶ πρός σε λέγω, ἐν ἀπορίᾳ 
εἰμί, τί δεῖ αὐτοῖς χρήσασθαι. ὁ μὲν οὖν νεώτερος ἔτι 
καὶ σμικρός ἐστι, Κριτόβουλος δ᾽ ἤδη ἡλικίαν ἔχει καὶ 
δεῖταί τινος, ὅστις αὐτὸν ὀνήσει. ἐγὼ μὲν οὖν ὅταν σοὶ 
ξυγγένωμαι, οὕτω διατίϑεμαι, ὥστε μοι δοκεῖν μανίαν εἷ- 

ναι τὸ ἕνεκα τῶν παίδων ἄλλων μὲν πολλῶν σπουδὴν τοι- 
αὕτην ἐσχηκέναι, καὶ περὶ τοῦ γάμον, ὕπως ἐκ γενναιο- 
τάτης ἔσονται μητρός, καὶ περὶ τῶν χρημάτων, ὅπως ὡς 

πλουσιώτατοι, αὐτῶν δὲ περὶ παιδείας ἀμελῆσαι" ὅταν δὲ 
εἴς τινα ἀποβλέψω τῶν φασκόντων ἂν παιδεῦσαι ἀνθρώ- 
πους, ἐκπέπληγμαι, καί μοι δοκεῖ εἷς ἕκαστος αὐτῶν σκο- 
ποῦντι πάνυ ἀλλόκοτος εἶναι, ὥς γε πρὸς | σὲ τἀληϑῆ εἰρῆ- 
σϑαι" ὥστε οὐκ ἔχω ὕπως προτρέπω τὸ μειράκιον ἐπὶ qu- 
λοσοφίαν. 

ΣΩ. 'Q φίλε Κρίτων, οὐκ οἶσϑα, ὅτι ἐν παντὶ ἐπι- 
τηδεύματι οἱ μὲν φαῦλοι πολλοὶ καὶ οὐδενὸς ἄξιοι, οἱ δὲ 
σπουδαῖοι ὀλίγοι καὶ παντὸς ἄξιοι; ἐπεὶ γυμναστικὴ οὐ 
καλὸν δοκεῖ cot εἶναι, καὶ χρηματιστικὴ καὶ ῥητορικὴ 

καὶ στρατηγία; 

ΚΡ. "Epoiys πάντως δήπου. 
EQ. Τί οὖν ἐν ἑκάστῃ τούτων τοὺς πολλοὺς πρὸς 

ἕκαστον τὸ ἔργον οὐ καταγελάστους ὁρᾷς; ᾿ 
ΚΡ. Noi μὰ τὸν Δία, καὶ μάλα ἀληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. Ἦ οὖν τούτου ἕνεκα αὐτός τε φεύξει πάντα τὰ 

ἐπιτηδεύματα καὶ τῷ υἱεῖ οὐκ ἐπιτρέψεις; 
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KP. Οὔκουν δίκαιόν ye, ὦ Σώκρατες. 
XQ. Μὴ τοίνυν 0 γε οὐ χρὴ ποίει, ὦ Κρίτων, ἀλλ᾽ 

ἐάσας χαίρειν τοὺς ἐπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εἴτε χρη- 
στοί εἰσιν εἴτε πονηροί, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα βασανίσας καλῶς 

τε καὶ εὖ, ἐὰν μέν σοι φαίνηται φαῦλον ὄν, πάντ᾽ ἄνδρα 
ἀπότρεπε, μὴ μόνον τοὺς υἱεῖς ἐὰν δὲ φαίνηται οἷον οἷ- 
μαι αὐτὸ ἐγὼ εἶναι, θαῤῥῶν δίωκε καὶ ἄσκει, τὸ λεγόμε- 
vov δὴ τοῦτο, αὐτός τε καὶ τὰ παιδία. 



SCHOLION 

ad pag. 29. v. 15. 

Διὸς Κόρινθος ἐπὶ τῶν ἄγαν uiv ὑπερσεμνυνομένων, 
κακῶς δὲ καὶ πονηρῶς ἀπαλλαττόντων. τῶν γὰρ Κορινϑίων 

βαρέα τοῖς Μεγαρεῦσιν ἀποίκοις οὖσιν ἐπιταττόντων τὸ μὲν 

πρῶτον ὑπήκουον" ὡς δὲ ὕβρεως οὐδὲν ἀπελίμπανον οἱ Κο- 
ρένϑιοι, ἐλπίσαντες οἱ Μεγαρεῖς οὐδὲν ὧν παϑεῖν. ἀποστάν- 
τες, παραχρῆμα τῶν Κορινθίων ἀφίστανται. πέμπουσιν 

οὖν πρέσβεις οἱ Κορίνϑιοι κατηγορήσοντας τῶν Μεγαρέων, 
oi παρεχϑόντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἄλλα τε πολλὰ διεξήεσαν, 
καὶ τέλος ὅτι δικαίως ἂν στενάξειεν ὁ Διὸς Κόρινϑος ἐπὶ 

τοῖς γιγνομένοις, εἰ μὴ λήψονται δίκην παρ᾽ αὐτῶν. ἐφ᾽ οἷς 
παροξυνϑέντες οἱ Μεγαρεῖς τούς τε πρέσβεις παραχρῆμα 

λίϑοις ἔβαλον, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπιβοηϑησάντων τινῶν τοῖς 
Κορινθίοις καὶ μάχης γενομένης νικήσαντες, φυγῇ τῶν Ko- 
ρινϑίων ἀποχωρούντων, ἐφεπόμενοι καὶ κτείνοντες ἅμα 

παίειν ἀλλήλοις τὸν Ζιὸς Κόρινθον ἐκέλευον. μέμνηται δὲ 
ταύτης ᾿Δριστοφάνης ἐν τοῖς Βατράχοις (v. 439.), λέγων 

ἀλλ᾽ 7] Διὸς Κόρινϑος ἐν τοῖς στρώμασιν, ' 
καὶ ἐν Ταγηνισταῖς, καὶ Ἔφορος ἐν πρώτῃ ἱστοριῶν, καὶ 
Πλάτων Εὐϑυδήμῳ. ἄλλοι δὲ ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ οὐδενὶ τέλει ἀπει- 
λούντων φασὶν εἰρῆσθαι τὴν παροιμίαν" Μεγαρεῦσι γὰρ 
ὡρμημένοις ἀφίστασϑαι ἐπιλέγειν τὸν Κορίνϑιον «οὐκ ἀνέ- 
ξεται ταῦτα ὁ Διὸς Κόρινϑος.» μέμνηται ταύτης καὶ 
Πίνδαρος. (Nem. VII. v. ult.) 
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PLATO V. 
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ETAIPOZ, OKPATHZ, 

IIIIIOKPATHZ, IIPOTATOPAZ, 

AAKIBIAAHZ, KAAAIAZ, KPI- 

TIAZ, IIPOAIKOZ, IIIIIIAZ. 



St. 
309. 

K. ET. Πόθεν, ὦ Σώκρατες, φαίνει; 7 δῆλα δὴ 
ὅτι ἀπὸ κυνηγεσίον τοῦ περὶ τὴν ᾿Αλκιβιάδου ὥραν ; καὶ 
μήν μοι καὶ πρώην ἰδόντι καλὸς μὲν ἐφαίνετο ὡνὴᾳ ἔτι, 
ἀνὴρ μέντοι, ὦ Σώκρατες, ὥς γ᾽ ἐν αὐτοῖς ἡμῖν εἰρῆσϑαι, 

καὶ πώγωνος ἤδη ὑπαπιμπλάμενος. 
ZQ. Εἶτα τί τοῦτο; οὐ σὺ μέντοι Ὁμήρου ἐπαινέτης 22 us A79 ret 

εἶ, ὃς ἔφη γχαριεστάτην ἥβην εἶναι τοῦ ὑπηνήτου, ἣν voy Y mper re- 
᾿Αλκιβιάδης ἔχει;. 7 me χαξι τότ 

ET. Tí οὖν τὰ νῦν; ἦ παρ᾽ ἐκείνου φαίνει; καὶ πῶς 

πρὸς σὲ ὁ νεανίας διάκειται; 

ΣΩ. Εὖ Éuowye ἔδοξεν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τῇ νῦν 
ἡμέρᾳ καὶ γὰρ πολλὰ ὑπὲρ ἐμοῦ εἶπε, βοηϑῶν ἐμοί, καὶ 
οὖν καὶ ἄρτι ἀπ᾽ ἐκείνου ἔρχομαι. ἄτοπον μέντοι τί σοι 
ἐθέλω εἰπεῖν' παρόντος γὰρ ἐκείνου, οὔτε προσεῖχον τὸν 
νοῦν, ἐπελανθανόμην τε αὐτοῦ ϑαμά. 
4, ET. Kal τί ἂν γεγονὸς εἴη περὶ σὲ κἀκεῖνον τοσοῦτον 
πρᾶγμα; οὐ γὰρ δήπου τινὶ καλλίονι ἐνέτυχες ἄλλῳ ἔν γε 
τῇδε τῇ πόλει. 

Z2. Μαὶ πολύ γε. 

ΕΤ. Τί φῇς; ἀστῷ ἢ ξένῳ; 
ZQ. ένῳ. 
ΕΤ. Ποδαπῷ; 

ZQ. ᾿Αβδηρίτῃ. 
ET. Καὶ οὕτω καλός tig ὁ ξένος ἔδοξέ σοι εἶναι, 

ὥστε τοῦ Κλεινίου υἱέος καλλίων σοι φανῆναι; 
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Z9. Πῶς δ᾽ οὐ μέλλει, ὦ μακάριε, τὸ σοφώτερον 
κάλλιον φαίνεσθαι; 

ET. ᾿4λλ: ἡ σοφῷ τινι ἡμῖν, ὦ Σώκρατες, ἐντυχὼν 
πάρει; 

ZQ. Σοφωτάτῳ μὲν οὖν δήπου τῶν ys νῦν, εἴ σοι 
δοκεῖ σοφώτατος εἶναι Πρωταγόρας. 

ET. "Q τί λέγεις; Πρωταγόρας ἐπιδεδήμηπεν; 
ΣΩ. Τρίτην ye ἤδη ἡμέραν. 
ET. Kol ἄρτι ἄρα ἐκείνῳ συγγεγονὼς ἥκεις; 
ΣΩ. Πάνυ ys πολλὰ καὶ εἰπὼν καὶ ἀκούσας. , 5/0. 

ET. Τί οὖν οὐ διηγήσω ἡμῖν τὴν ξυνοὐσίαν, εἰ μή 23. 

σέ τι κωλύει, καϑιζόμενος ἐνταυϑί, ἐξαναστήσας τὸν παῖδα 
τουτονί; 

Z9. Πάνυ μὲν οὖν" καὶ χάριν ys εἴσομαι, ἐὰν 
ἀκούητε. 

ΕΤ. Καὶ μὴν καὶ ἡμεῖς σοί, ἐὰν λέγῃς. 
ΣΏΩ. Zim ἂν εἴη ἡ χάρις. ἀλλ᾽ οὖν ἀκούετε. 

Jl. Τῆς παρελθούσης νυκτὸς ταυτησί, ἔτι βαϑέος 
ὕρϑρου, Ἱπποκράτης ὁ ᾿Απολλοδώρου υἱός, Φάσωνος δὲ 
ἀδελφός, τὴν ϑύραν τῇ βακτηρίᾳ πάνυ σφόδρα ἔκρονε, 

καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ ἀνέῳξέ τις, εὐθὺς εἴσω ει ἐπειγόμενος, 

Meo fi ας. καὶ τῇ φωνῇ μέγα λέγων, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐγρήγορας 
Ἀπ ον τα, Unten: ἢ ῃ καϑεύδεις; Καὶ ἐγὼ τὴν φωνὴν γνοὺς αὐτοῦ, Ἱππο- 

γί, Hn. JI. δε ράτης, ἔφην, ovrog" μή τι vedizpQoy ἐγγέλλεις; Οὐδέν γ᾽, 
ἡ 9 ὅς, εἰ μὴ ἀγαϑά γε. Εὖ ἂν λέγοις, ἦν δ᾽ ἐγώ. ἔστι 
δὲ τί, καὶ τοῦ ἕνεκα τηνικάδε ἀφίκου; Πρωταγόρας, gm, 4 

uates TLosdrsse ἥκειγ στὰς παρ᾽ ἐμοί. Πρώην, ἔφην ἐγώ" σὺ δὲ ἄρτι 
T5455. πέπυσαι; Νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη, ἑσπέρας γε. Καὶ ἅμα 

ἐπιψηλαφήσας τοῦ σκίμποδος ἐκαϑέξετο παρὰ τοὺς πόδας 
μου, καὶ εἶπεν" Ἑσπέρας δῆτα, μάλα γε ὀψὲ ἀφικόμενος 

iof gite ἐξ Οἰνόης. ὃ γάρ τοι παῖς us ὁ Σάτυρος ἀπέδρα" καὶ 

δῆτα μέλλων σοι φράξειν, ott διωξοίμην αὐτόν, UTO τινος 

22^ o. e Ds. ἄλλου ἐπελαϑόμην. ἐπειδὴ δὲ ἦλθον καὶ δεδειπνηκότες 
ic 

ir» 7^ 
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ἦμεν καὶ ἐμέλλομεν ἀναπαύεσθαι, τότε μοι ἀδελφὸς λέγει, 
ὅτι ἥκει Πρωταγόρας. καὶ ἔτι μὲν ἐνεχείρησα εὐθὺς παρὰ 
σὲ ἰέναι, ἔπειτά μοι λίαν πόῤῥω ἔδοξε τῶν νυκτῶν εἶναι. ὅζοφν.»» 2/22. 
ἐπειδὴ δὲ τάχιστά μὲ ἐκ τοῦ κόπου ὁ ὕπνος ἀνῆκεν, εὐθὺς 227’ 1575.3 

ἀναστὰς οὕτω δεῦρο ἐπορευόμην. Καὶ ἐγὼ γιγνώσκων 
αὐτοῦ τὴν ἀνδρίαν καὶ τὴν πτοίησιν, Τί οὖν σοι, ἦν δ᾽ 

4: ἐγώ, τοῦτο; μῶν τί σὲ ἀδικεῖ Πρωταγόρας; Καὶ ὃς γελά- 2, »οαε;. 9. 

p^ 5, 

& Καὶ ἐγὼ εἶπον: Μήπω, ὦ γαϑέ, ἐκεῖσε ἴωμεν, mod γάρ 

σας, Νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅτι γε μόνος 
ἐσεὶ σοφός, ἐμὲ δὲ οὐ ποιεῖ. ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ Δία, ἔφην 
ἐγώ, ἂν αὐτῷ διδῷς ἀργύριον χαὶ πείθῃς ἐκεῖνον, ποιήσει A. Doa. 4. 

καὶ σὲ σοφόν. E γάρ, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Ζεῦ καὶ ϑεοί, [o 
τούτῳ εἴη" εἷς οὔτ᾽ ἂν τῶν ἐμῶν ἐκιλίποιμι οὐδὲν ore te aito tet 
τῶν φίλων. ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω παρὰ σέ, ἵνα σ..- K pee 

ὑπὲρ ἐμοῦ Suse fie αὐτῷ. ἐγὼ γὰρ ἅμα μὲν καὶ νεώτε- e j SER Lu ^2 

eós εἶμι, ἅμα δὲ οὐδὲ ἑώρακα Πρωταγόραν πώποτε οὐδ᾽ 

ἀκήκοα οὐδέν" ἔτι γὰρ παῖς 7, ὅτε τὸ πρότερον ἐπεδή- 
μησεν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Σώκρατες, πάντες τὸν ἄνδρα ἔπαι- 
ψοῦσε καί φασι σοφώτατον εἶναι λέγειν. ἀλλὰ cl οὐ βαδί- 
ἕξομεν id αὐτόν, ἵνα ἔνδον | καταλάβωμεν; καταλύει δ᾽, 
οἷς ἐγὼ ἤκουσα, παρὰ Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου. ἀλλ᾽ ἐπυδε p A EPA 

ἐστιν, ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν, καὶ περι- 
ἐόντες αὐτοῦ διατρίψωμεν, ἕως ἂν φῶς γένηται" εἶτα 

ἴωμεν. wol γὰρ τὰ πολλὰ Πρωταγόρας ἔνδον διατρίβει. 
ὥστε, ϑαῤῥει, καταληψόμεϑα αὐτόν, cog τὸ tíx0g, 
ἔνδον. 

IHE. Μετὰ ταῦτα ἀναστάντες εἰς τὴν αὐλὴν περιῇῆμεν. 
Καὶ ἐγὼ ἀποπειρώμενος τοῦ Ἱπποκράτους τῆρ δώμης διε- 
σκόπουν αὐτὸν καὶ ἠρώτων, Εἰπέ μοι, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἱπ- 
πόκρατες, παρὰ Πρωταγόραν νῦν ἐπιχειρεῖς ἐέναι, ἀργύ- 
ριον τελῶν ἐκείνῳ μισθὸν ὑπὲρ σεαυτοῦ, ὡς παρὰ τίνα 
ἀφιξόμενος καὶ τίς γενησόμενος; ὥσπερ ἂν εἰ ἐπενόεις 
παρὰ τὸν σαυτοῦ ὁμώνυμον ἐλϑὼν Ἱπποκράτη τον Κῴῷον, 
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τὸν τῶν ᾿Ασκληπιαδῶν, ἀργύριον τελεῖν ὑπὲρ σαυτοῦ μισϑὸν 
ἐκείνῳ, «εἴ τίς σε ἤρετο, Εἰπέ μοι, μέλλεις τελεῖν, ὦ Ἱπ- 

πόκρατες, Ἱπποκράτει μισϑὸν αἷς τίνι ὄντι; τί ἂν ἀπε- 
κρίνω; Εἶπον ἄν, ἔφη, ὅτι ὡς ἰατρῷ. Ὥς τίς γενησό- 
μενος; Ὡς ἰατρός, ἔφης Εἰ δὲ παρὰ Πολύκλειτον τὸν “7 
᾿Δργεῖον ἢ Φειδίαν τὸν ᾿Αϑηναῖον ἐπενόεις ἀφικόμενος 
μισϑὸν ὑπὲρ σαυτοῦ τελεῖν ἐκείνοις, εἴ τίς σε ἤρετο, 
Τελεῖν τοῦτο τὸ ἀργύριον ὡς τίνι ὄντι ἐν νῷ ἔχεις Πολυ- 
κλείτῳ τε καὶ Φειδίᾳ; τί ἂν ἀπεκρίνω; Εἶπον ἂν ὡς ἀγαλ- 
ματοποιοῖς. Ὡς τίς δὲ γενησόμενος αὐτός; fov ὅτι 
ἀγαλματοποιός. Εἶεν, ἤν δ᾽ ἐγώ. παρὰ δὲ δὴ Πρωτα- 
γόραν νῦν ἀφικόμενοι ἐγώ τε καὶ σὺ ἀργύριον ἐκείνῳ 
μισϑὸν ἕτοιμοι ἐσόμεθα τελεῖν ὑπὲρ σοῦ,.ὧν μὲν Hiit 

rà ἡμέτερα χρήματα καὶ τούτοις πείθωμεν αὐτόν, — εἶ 
δὲ μή, καὶ τὰ τῶν φίλων προσαναλίσκοντες. εἰ οὖν τις 
ἡμᾶς περὶ ταῦτα οὕτω σφόδρα σπουδάξοντας ἔροιτο, Ἐῤπέ 
μοι, ὦ Σώκρατές τε καὶ Ἱππόκρατες, aic τίνε ὄντι τῷ Πρω- 
ταγόρᾳ ἐν νῷ ἔχετε χρήματα τελεῖν ; τί ὧν αὐτῷ ἀποκρι- 
ναίμεθα; τί ὄνομα ἄλλο γε λεγόμενον περὶ Πρωταγόρου 
«ἀκούομεν, ὥσπερ περὶ Φειδίου ἀγαλματοποιὸν καὶ περὶ 
Ὁμήρου ποιητήν; τί τοιοῦτον περὶ Πρωταγόρου ἀκούομεν; 
Σοφιστὴν δή τοι ὀνομάξουσί γε, ὦ Σώκρατες, τὸν ἄνδρα εἶναι, 
ἔφη. Ὡς σοφιστῇ ἄρα ἐρχόμεθα τελοῦντες τὰ χρήματα; 
Μάλιστα. Ei οὖν καὶ τοῦτό τίς σε προσέροιτο, Αὐτὸς f, 
δὲ δὴ ὡς τίς γενησόμενος Fore παρὰ Ι τὸν Πρωταγόραν; 

fometh- 2ε «τ. e.Ko ὃς εἶπεν ἐρυθριάσας -- ἤδη γὰρ ὑπέφαινέ τι ἡμέρας ys. 34. 
U$. Hreeid pi. S7. ὥστε καταφανῆ αὐτὸν γενέσθαι — Ei μέν τι τοῖς ἔμ- 

προσϑὲν ἔοικε, δῆλον ὅτι σοφιστὴς γενησόμενος. Σὺ δέ, 
“22.»»»͵9..779.2. ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς ϑεῶν, οὐκ ἂν αἰσχύνοιο εἰς ; τοὺς I “Ἔλλη- ἱ 

νας αὐτὸν σοφιστὴν παρέχων; Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, 

εἴπερ γε ἃ διανοοῦμαι: χρὴ λέγειν. ᾿Αλλ ἄρα, ὦ Ἱππό- 

Users Veg. ye T BAI QUIE EG , μὴ οὐ τοιαύτην ὑπολαμβάνεις σου τὴν παρὰ 

Πρωταγόρου μάϑησιν ἔσεσθαι ," ἀλλ᾽ οἵαπερ ἡ παρὰ τοῦ Ι 

^ 
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γραμματιστοῦ ἐγένετο καὶ κυθαρισετοῦ καὶ παιδοτρίβου; ! 
τούτων γὰρ σὺ ἑκάστην οὐκ ἐπὶ τέχνη ἔμαθες, ὡς δημι- Ι 
ουργὸς ἐσόμενος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παιδείᾳ, εἷς τὸν ἰδιώτην καὶ τὸν | 
ἐλεύθερον πρέπει. Πάνυ μὲν οὖν μοι δοκεῖ, ἔφη, τοιαύτη P umaPutedit 
rea e : ; , fries ovflorsorrs. 

μᾶλλον εἶναι ἡ παρὰ Πρωταγόρου μάθησις. 
4, AW. Οἶσθα οὖν ὃ μέλλεις νῦν πράττειν, ἤ σε λανθά- 

ψει; ἦν δ᾽ ἐγώ. Τοῦ πέρι; Ὅτι μέλλεις τὴν ψυχὴν τὴν 
σαυτοῦ παρασχεῖν ϑεραπεῦσαι ἀνδρί, εἷς ι᾽ιφῇής, σοφιστῇ" 
ὅ τι δέ ποτε ὁ σοφιστής ἔστι, θαυμάζοιμ᾽ ὧν εἰ οἶσϑα. 
καίτοι εἰ τοῦτ᾽ ἀγνοεῖς, οὐδὲ ὅτῳ παραδίδως τὴν ψυχὴν 
οἶσθα, οὔτ᾽ εἰ ἀγαθῷ οὔτ᾽ εἰ κακῷ πράγματι. Οἷμαί γ᾽, 
ἔφη, εἰδέναι. Δέγε δή, τί ἡγεῖ εἶναι τὸν σοφιστήν; Ἐγὼ, - ν ,6, 

y o0 w » ἢ " N . γῆ, "696. 
μέν͵ ἡ δ᾽ ὃς, ὥσπερ τοὔνομα λέγει, τοῦτον εἶναι τὸν τῶν ,2. puo κι 
σοφῶν ἐπιστήμονα. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῦτο μὲν [We bee. 
εστι λέγειν καὶ wol ζωγράφων καὶ περὶ τεκτόνων, ὅτι 
οὗτοί εἰσιν ol τῶν σοφῶν ἐπιστήμονες. ἀλλ᾽ εἴ vig ἔροιτο 
ἡμᾶς, τῶν τί σοφῶν εἰσὶν οἱ ξωγράφοι ἐπιστήμονες, εἴποι- 

μὲν ἄν που αὐτῷ, ὅτι τῶν πρὸς τὴν ἀπεργασίαν τὴν 
τῶν εἰκόνων, καὶ τἄλλα οὕτως. εἰ δέ τις ἐκεῖνο ἔροιτο, 
Ὁ δὲ σοφιστὴς τῶν τί σοφῶν ἐστί; τί ἂν ἀποκριναίμεϑα se Prof ers 

αὐτῷ; ποίας ἐργασίας ἐπιστάτης; Τί ἂν εἴποιμεν αὐτὸν 

εἶναι, ὦ Σώκρατες, ἢ ἐπιστάτην τοῦ ποιῆσαι δεινὸν λέ- 

“0. γειν; Ἴσως ἄν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀληϑῆ λέγοιμεν, οὐ μέντοι 
ἱκανῶς ys: ἐρωτήσεως γὰρ ἔτι ἡ ἀπόκρισις ἡμῖν δεῖται, 
περὶ ὅτου ὁ σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖ λέγειν" ὥσπερ ὁ κιϑα- 
ριστὴς δεινὸν δήπου ποιεῖ λέγειν περὶ οὕπερ καὶ ἐπιστή- 
μονα, περὶ κιϑαρίσεωρς. ἦ γάρ; Ναί. Εἶεν. ὁ δὲ δὴ σο- 
φιστὴς περὶ τίνος δεινὸν ποιεῖ λέγειν; ἢ δῆλον ὅτι περὶ 
οὗπερ καὶ ἐπίσταται; Εὐιός ys. Τί δή ἐστι τοῦτο, περὶ 
οὗ αὐτός τε ἐπιστήμων ἐστὶν 0 σοφιστὴς καὶ τὸν μαϑητὴν 
ποιεῖ; Mà “7, ἔφη, οὐκέτι ἔχω σοι λέγειν. 

,ω,.. V. Kol ἐγὼ εἶπον | μετὰ τοῦτο' Τί οὖν; οἶσθα εἰς 

77343 οἷόν τινα κίνδυνον ἔρχει ὑποϑήασων» τὴν ψυχήν; ἢ εἰ μὲν 
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τὸ σῶμα ἐπιτρέπειν σε ἔδει τῳ, διακινδυνεύοντα ἢ zon- 
στὸν αὐτὸ γενέσϑαι ἢ πονηρόν, πολλὰ ἂν περιεσκέψω, εἴτ᾽ 

ἐπιτρεπτέον εἴτε οὔ, καὶ εἰς συμβουλὴν τούς τε φίλους ἂν 
παρεκάλεις καὶ τοὺς οἰκείους, σκοπούμενος ἡμέρας συχνάς" 

a p—— — — ..ὕ.0..ὄἕ  - 

οὔτε τῷ ἀδελφῷ ἐπεχοινώσω οὔτε ἡμῶν τῶν ἑταίρων οὐ- 
δενί, εἴτ᾽ ἐπιτρεπτέον εἴτε καὶ οὐ τῷ ἀφικομένῳ τούτῳ 
ξένῳ τὴν σὴν ψυχήν, ἀλλ᾽ ἑσπέρας ἀκούσας, ὡς φής, ὄρ- 
ϑριος ἥκων περὶ μὲν τούτου οὐδένα λόγον οὐδὲ΄ συμβου- 
λὴν ποιεῖ, εἴτε χρὴ ἐπιτρέπειν σαυτὸν αὐτῷ εἴτε μή, ἕτοι- 
μος δ᾽ εἶ ἀναλίσκειν τά τε σαυτοῦ καὶ τὰ τῶν φίλων χρή- 
ματα, ὡς ἤδη διεγνωκώρ, ὅτι πάντως συνεστέον Πρωτα- 
γόρᾳ, ὃν οὔτε γιγνώσκεις, ὡς φής, οὔτε διείλεξαι οὐδὲ 
πώποτε, σοφιστὴν δ᾽ ὀνομάζεις, τὸν δὲ σοφιστήν, O τί 
ποτε ἔσει, φαίνει ἀγνοῶν, à μέλλεις σαυτὸν ἐπιτρέπειν ; 
Καὶ ὃς ἀκούσας, Ἔοικεν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐξ ὧν σὺ gi. 
λέγεις. "AQ οὖν, ὦ Ἱππόκρατες, ὃ σοφιστὴς τυγχάνει ὧν 

foe d 152. ἔμπορός vig ἢ κάπηλος τῶν ἀγωγίμων, ἀφ᾽ ὧν ψυχὴ vo£- 
φεται; φαίνεται γὰρ ἔμοιγε τοιοῦτός τις. Τρέφεται δέ, 

ὦ Σώκρατες, ψυχὴ τίνι; Μαϑήμασι δήπου, ἦν δ᾽ ἐγώ. καὶ 
ὅπως γε μή, ὦ ἑταῖρε, ὁ σοφιστὴς ἐπαινῶν ἃ πωλεῖ ἐξα- 
πατήσῃ ἡμᾶς, ὥσπερ οἱ περὶ τὴν τοῦ σώματος τροφήν, 
ὁ ἔμπορός τε καὶ κάπηλος. καὶ γὰρ οὗτοί πον ὧν ἄγουσιν 
ἀγωγίμων οὔτε αὐτοὶ ἴσασιν ὅ τι χρηστὸν ἢ πονηρὸν περὶ 
τὸ σῶμα, ἐπαινοῦσι δὲ πάντα πωλοῦντες, οὔτε οἱ ὠνού- 
μενοι παρ᾽ αὐτῶν, ἐὰν μή τις τύχῃ γυμναστικὸς ἢ ἰατρὸς 
ὦν. οὕτω δὲ καὶ οἱ τὰ μαϑήματα περιάγοντες κατὰ τὰς 
πόλεις καὶ πωλοῦντες καὶ καπηλεύοντες τῷ ἀεὶ ἐπιθυμοῦντι 
ἐπαινοῦσι μὲν πάντα ἃ πωλοῦσι, τάχα δ᾽ ἄν τινες, ὦ 
ἄριστε, καὶ τούτων ἀγνοοῖεν ὧν πωλοῦσιν ὅ τι χρηστὸν 
ἢ πονηρὸν πρὸς τὴν ψυχήν" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ οἱ ὠνούμε- 
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voi παρ᾽ αὐτῶν, ἐὰν μή τις τύχη περὶ τὴν ψυχὴν αὖ üa- 
,Δ. τρικὸς ὦν. εἰ μὲν οὖν σὺ τυγχάνεις ἐπιστήμων τούτων τί χα dr. dro 

χρηστὸν καὶ πονηρόν, ἀσφαλές σοι ὠνεῖσϑαι μαϑήματα “227. 32^ 
καὶ παρὰ Πρωταγόρου καὶ παρ᾽ ἄλλου ὁτουοῦν᾽ εἰ δὲ μή, γεσνι- Je nare 

ὅρα, ὦ μακάριε, μὴ περὶ τοῖς φιλτάτοις | κυβεύῃς τε nef esp Ee d 
3.3/g0uvÓvveUgg. καὶ γὰρ δὴ xol πολὺ μείξων κίνδυνος ἐν τῇ did | 

τῶν μαθημάτων ὠνῇ ἢ iv τῇ τῶν σιτίων. σιτία uiv yàg 
καὶ ποτὰ πριάμενον παρὰ τοῦ καπήλου καὶ ἐμπόρου ἔξεστιν 

ἐν ἄλλοις ἀγγείοις. ἀποφέρειν, καὶ πρὶν δέξασϑαι αὐτὰ εἰς τὸ 
σῶμα πιόντα ἢ φαγόντα, καταθέμενον οἴκαδε ἕξεστι συμ- 
βουλεύσασϑαι, παρακαλέσαντα τὸν ἐπαΐοντα, 0 τι τε ἐδεστέον 
ἢ ποτέον καὶ ὅ τι μή, καὶ ὁπόσον καὶ ὁπότε' dore ἐν τῇ 
ὠνῇ οὐ μέγας ὁ κίνδυνος. μαϑήματα δὲ οὐκ ἔστιν ἐν 
ἄλλῳ ἀγγείῳ ἀπενεγκεῖν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη, καταθέντα τὴν 
τιμήν, τὸ μάϑημα ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ λαβόντα καὶ μαϑόντα 

74. ἀπιέναι ἢ βεβλαμμένον ἢ ὠφελημένον. ταῦτα οὖν σκοπώ- 
μεθα καὶ μετὰ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν" ἡμεῖς γὰρ ἔτι fra. 25.80.26 
víQ., ὥστε τοσοῦτο πρᾶγμα διελέσθαι. νῦν μέντοι, ὥσπερ ΚΣ. d i 
ὥρμήσαμεν, ἴωμεν καὶ ἀκούσωμεν τοῦ ἀνδρός, ἔπειτα dx0U-en PX. 65.2. 
σαντες καὶ ἄλλοις ἀνακοινωσώμεϑα᾽ καὶ γὰρ οὐ μόνος Πρω- 
ταγόρας αὐτόϑι ἐστίν, ἀλλὰ καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος —  ol- 
μαι δὲ καὶ Πρόδικον τὸν Κεῖον -- καὶ ἄλλοι πολλοὶ καὶ 
σοφοί. 

VI. Δόξαν ἡμῖν ταῦτα, ἐπορευόμεθα. Ἐπειδὴ Obaw.a..m. 
ἐν τῷ προθύρῳ ἐγενόμεθα, ἐπιστάντες περί τινος λόγου 
διελεγόμεθα, ὃς ἡμῖν κατὰ τὴν ὁδὸν ἐνέπεσεν" ἵν᾽ οὖν μὴ 
ἀτελὴς γένοιτο, ἀλλὰ διαπερανάμενοι οὕτως ἐσίοιμεν, στάν- 

veg ἐν τῷ προθύρῳ διελεγόμεϑα, ἕως συνωμολογήσαμεν 

,5. ἀλλήλοις. δοκεῖ οὖν μοι, ὁ ϑυφωρός, εὐνοῦχός τις, κατή- “9 JÀcaef. A. 
€ o . , $28 - - - Jan. beors- /, 2, 05. 

κουεν ἡμῶν, κινδυνεύει δὲ διὰ τὸ πλῆθος τῶν σοφιστῶν 

ἄχϑεσϑαι τοῖς φοιτῶσιν εἰς τὴν οἰκίαν. ἐπειδὴ γοῦν ἐκρού- 
σαμεν τὴν θύραν, ἀνοίξας καὶ ἰδὼν ἡμᾶς, Ἔα, ἔφη, 
σοφισταί τινες" οὐ σχολὴ αὐτῷ. Καὶ ἅμα ἀμφοῖν τοῖν ge-?emo- 
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ooiv τὴν θύραν πάνυ προθύμως αἷς οἷός τ᾽ ἦν ἐπήραξε. 
καὶ ἡμεῖς πάλιν ἐκρούομεν. καὶ ὃς ἐγκεκλειμένης τῆς ϑύ- 
φας ἀποκρινόμενος εἶπεν, Ὦ, ἄνϑρωποι, ἔφη, οὐκ ἀκηκό- 
ett, ὅτι οὐ σχολὴ αὐτῷ; ᾿Αλλ: ὦ ᾿γαϑέ, ἔφην ἐγώ, οὔτε 

παρὰ Καλλίαν ἥκομεν οὔτε σοφισταί ἐσμεν, ἀλλὰ θαῤῥει" 
: — Πρωταγόραν γάρ τοι δεόμενοι ἰδεῖν ἤλθομεν. εἰσάγγειλον 

»(γ,ε»»»»͵ἂν, Χωτοὖν. Μόγις οὖν ποτὲ ἡμῖν ἄνθρωπος ἀνέῳξε τὴν θύραν. 
ἘΣΤΟΝ . bos ^ VIK. Ἐπειδὴ δὲ εἰσήλθομεν, κατελάβομεν Iloor«yó-;ó. 
o«. 268.2542. 7M ipoy ἐν τῷ προστώῳ περιπατοῦντα, ἑξῆς δ᾽ αὐτῷ συμπε- 
feftum. ριεπάτουν ἐκ μὲν τοῦ ἐπὶ θάτερα Καλλίας ὁ Ἱππονίκου 
2 yer i4 ora ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ ὁμομήτριος. Πάραλος | ὁ Περικλέ- 
(3. Pri) b ovg, καὶ Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος, ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα 05.35 

ἕτερος τῶν Περικλέους Ἐάνθιππος καὶ Φιλιππίδης ὁ Φι- 

perio tat Ἄς λομήλου καὶ ᾿Αντίμοιρος ὃ ΜΜενδαῖης, ὅσπερ εὐδοκιμεῖ μά- 
ic p C owri: τῶν Πρωταγόρου μαϑητῶν καὶ ἐπὶ τέχνῃ μανϑάνει, 
we». 4. 0€ σοφιστὴς ἐσόμενος. τούτων δὲ ob ὄπισϑεν ἠκολούϑουν 

ἐπακούοντες τῶν λεγομένων, τὸ μὲν πολὺ ξένοι ἐφαίνοντο, 
oUg ἄγει ἐξ ἑκάστων τῶν πόλεων ὁ Πρωταγόρας, δὲ pw 

κρέα: ζιργ».5σ9. διεξέρχεται, κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ ᾿Ορφεύς, οἱ δὲ κατὰ 
τὴν φωνὴν ἕπονται κεκηλημένοι" ἦσαν δέ τινες καὶ τῶν 
ἐπιχωρίων ἐν τῷ χορῷ. τοῦτον τὸν χορὸν μάλιστα ἔγωγε.) 7 
ἰδὼν ἤσϑην, αἷς καλῶς εὐλαβοῦντο μηδέποτε ἐμποδὼν ἐν 
τῷ ἕμπροσθϑεν εἶναι Πρωταγόρου, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ αὐτὸς dva- 
στρέφοι καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνου, εὖ πως καὶ ἐν κόσμῳ περιε- 
σχίξοντο οὗτοι ol ἐπήκοοι ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, καὶ ἐν κύκλῳ 
περιόντες ἀεὶ εἰς τὸ ὄπισθεν καθίσταντο κάλλιστα. 

Quae, Τὸν δὲ μετ᾽ εἰσενόησα, ἔφη “Ὅμηρος, Ἱππίαν τὸν 
Ἠλεῖον, καθήμενον ἐν τῷ κατ᾽ ἀντιιρὺ προσεώῳ ἐν ϑρό- 
ψῷ" περὶ αὐτὸν δ᾽ ἐκάθηντο ἐπὶ βάϑρων Ἐρνξίμαχός τε 

ΓΝ ς292.Ὁ 4xovuevo? καὶ Φαῖδρος ὁ ΙΜυῤῥινούσιος καὶ ᾿Ανδρων 
ὁ ᾿Ανδροτίωνος καὶ τῶν ξένων πολῖταί τε αὐτοῦ καὶ ἄλ- 

Php moy. 471, 701 τινές. ἐφαίνοντο δὲ περὶ φύσεώς vs xol τῶν μετεώ- 
n"^36T€. ρὼν ἀστρονομικὰ ἄττα διερωτῷν τὸν Ἱππίαν, ὁ δ᾽ ἐν 
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ϑρόνῳ καθήμενος ἑκάστοις αὐτῶν διέκρινε καὶ διεξήει τὰ 

ἐρωτώμενα. 

/& Καὶ μὲν δὴ καὶ Τάνταλόν γε εἰσεῖδον. ἐπεδήμει eshssa.. —. 
γὰρ ἄρα Πρόδικος ὁ Κεῖος, ἦν δὲ ἐν οἰκήματί Sed ᾧ ἐμ rA 
πρὸ τοῦ μὲν ὡς ταμιείῳ ἐχρῆτο Ἱππόνικος, νῦν δὲ Vui Ti Ln 
τοῦ πλήθους τῶν καταλυόντων ὁ Καλλίας καὶ τοῦτο ΜΡ ταν 

' κενώσας ξένοις κατάλυσιν πεποίηκεν. ὁ μὲν οὖν Πρόδι- 

κος ἕτι κατέκειτο, ἐγκεκαλυμμένος ἐν κωδίοις τισὶ καὶ στρώ- 
μασι καὶ μάλα πολλοῖς, ὡς ἐφαίνετο᾽ παρεκάϑηντο δὲ 
αὐτῷ ἐπὶ ταῖς πλησίον κλίναις Παυσανίας τε ὁ ἐκ Κερα- ἤν, e VH 

μέων καὶ μετὰ Παυσανίου νέον τι ἔτι μειράκιον, ὡς μὲν ἴσο Qut "We 
ἐγώμαι, καλόν vt κἀγαθὸν τὴν φύσιν, τὴν δ᾽ οὖν ἰδέαν 
πάνυ καλός. ἔδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἶναι ᾿άγάϑωνα, ζ,,ρν»- p P8. 
καὶ οὐκ ἂν θϑαυμάξοιμι, εἰ παιδικὰ Παυσανίου τυγχάνει e a fa. 2G, 
dv. τοῦτ᾽ οὖν τὸ μειράκιον, καὶ τὼ ᾿Αδειμάντω ἀμφοτέρω; 7,59 &- ἘΠ 
ὅ τε Κήπιδος καὶ ὁ Λευκολοφίδου, καὶ ἄλλοι τινὲς ἐφαί- 5, re ua, 
ψοντο. περὶ δὲ ὧν διελέγοντο οὐκ ἐδυνάμην ἔγωγε μαθεῖν 4r Don $4, 
ἔξωϑεν, καίπερ λιπαρῶς ἔχων ἀκούειν τοῦ Προδίκον -- 
πάσσοφος γάρ μοι δοκεῖ ἁνὴρ εἶναι͵ καὶ θεῖος, — | ἀλλὰ 

n-3140ià τὴν βαρύτητα τῆς φωνῆς βόμβος τις ἐν τῷ οἰκήματι 
᾿ γιγνόμενος ἀσαφῆ ἐποίει τὰ λεγόμενα. 

79. - Καὶ ἡμεῖς μὲν ἄρτι εἰσεληλύθειμεν, κατόπιν δὲ ἡμῶν 
ἐπεισῆλθον ᾿Αλκιβιάδης τε ὁ καλός, ὡς φὴς σὺ καὶ ἐγὼ 
πείθομαι, καὶ Κριτίας ὁ Καλλαίσχρου. | 
VI Ἡμεῖς ovv og siojiQousv, ἔτι ouíxQ ἄττα 

διατρίψαντες καὶ ταῦτα διαϑεασάμενοι προσῇμεν πρὸς τὸν 
Πρωταγόραν, καὶ ἐγὼ εἶπον. Ὦ Πρωταγόρα, πρὸς σέ τοι 
ἤλθομεν ἐγώ τε καὶ Ἱπποκράτης οὗτος. Πότερον, ἔφη, 
μόνῳ βουλόμενοι διαλεχϑῆναι ἢ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων; Ἡμῖν 
μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐδὲν διαφέρει" ἀκούσας δὲ οὗ ἕνεκα ἤλ- 
ϑομεν, αὐτὸς σκέψαι. Τί οὖν δή ἐστιν, ἔφη, οὗ ἕνεκα 
ἥκετε; Ἱπποχράτης ὅδε ἐστὶ μὲν τῶν ἐπιχωρίων, ᾿4πολ- 
λοδώρου υἱός, οἰκίας μεγάλης τε καὶ εὐδαίμονος" αὐτὸς 
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δὲ τὴν φύσιν δοκεῖ ἐνάμιλλος εἶναι τοῖς ἡλικιώταις. ἐπι- 

ϑυμεῖν δέ μοι δοκεῖ ἐλλόγιμος γενέσθαι ἐν τῇ πόλει. τοῦτο 
δὲ οἴεταί οἱ μάλιστα γενέσθαι, εἰ σοὶ συγγένοιτο. ταῦτ᾽ 

οὖν ἤδη σὺ σχόπει, πότερον περὶ αὐτῶν μόνος οἴει δεῖν 
διαλέγεσθαι πρὸς μόνους, ἢ μετ᾿ ἄλλων. Ὀρϑώς, ἔφη, 
προμηϑεῖ, ὦ Σώκρατες, ὑπὲρ ἐμοῦ... ξένον γὰρ ἄνδρα καὶ 
ἐόντα εἰς πόλεις μεγάλας, καὶ ἐν ταύταις πείθοντα τῶν 

νέων τοὺς βελτίστους ἀπολείποντας τὰς τῶν ἄλλων συνου- 

σίας, xcd οἰκείων καὶ ὀϑνείων, καὶ πρεσβυτέρων καὶ νεω- 
τέρων, ἑαυτῷ συνεῖναι ὡς βελτίους ἐσομένους διὰ τὴν 

ἑαυτοῦ συνουσίαν, vo?) εὐλαβεῖσθαι τὸν ταῦτα πράττοντα" 
οὐ γὰρ σμικροὶ περὶ αὐτὰ φϑόνοι τε γίγνονται καὶ ἄλλαι 
δυσμένειαί τε καὶ ἐπιβουλαί. ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέ- 
χνην φημὶ μὲν εἶναι παλαιάν, τοὺς δὲ μεταχειριξομένους 

αὐτὴν τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν, φοβουμένους τὸ ἐπαχϑὲς 
αὐτῆς, πρόσχημα ποιεῖσϑαι καὶ προκαλύπτεσθαι τοὺς μὲν 
ποίησιν, οἷον “Ὅμηρόν τε καὶ Ἡσίοδον καὶ Σιμωνίδην, 
τοὺς δὲ αὖ τελετάς τε καὶ γρησμῳδίας, τοὺς ἀμφί τε Ὀρ- 
gio καὶ Μουσαῖον. ἐνίους δέ τινὰς ἤσϑημαι καὶ γυμνα- 

"aen id. olov "Ixxog τε ὁ Ταραντῖνος καὶ ὁ νῦν ἔτι ὧν J34.e. 

As ἀν βποὐδενὸς ἥττων σοφιστὴς Ἡρόδικος ὃ Σηλυμβριανός, τὸ 

WP 
δὲ ἀρχαῖον Μεγαρεύς. μουσικὴν δὲ ̓ 4γαθοκλῆς τε ὁ jud 

27:008 πρόσχημα ἐποιήσατο , μέγας ὧν σοφιστής ; καὶ ἀν: 

γα Ip 4/6. e. ϑοκλείδης o Κεῖος καὶ ἄλλοι πολλοί. οὗτοι πάντες, ὥσπερ 

Jii 
dnas p qi) 7 λέγω, φοβηϑέντες τὸν φϑόνον ταῖς τέχναις ταύταις παρα- 

2 

5425. 

füviefas edges πετάσμασιν ἐχρήσαντο. | ἐγὼ δὲ τούτοις ἅπασι κατὰ τοῦτο, 3/7. 

"nce ro 

ΠΩΣ 

εἶναι οὐ ξυμφέρομαι" ἡγοῦμαι γὰρ αὐτοὺς οὔ τι διαπρά- 
ξασϑαι ὃ ἐβουλήθησαν" οὐ γὰρ λαϑεῖν τῶν ἀνθρώπων 
τοὺς δυναμένους ἐν ταῖς πόλεσι πράττειν, ὧνπερ ἕνεκα 

ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ προσχήματα, ἐπεὶ οὗ γ γε πολλοὶ εἷς ἔπος 
εἰπεῖν οὐδὲν αἰσθάνονται, ἀλλ᾽ ἅττ᾽ ἂν οὗτοι διωγγέλλωσι, 

« ^ “4 , 

' ταῦτα ὑμνοῦσι. τὸ ovv ἀποδιδράσκοντα μὴ δύνασθαι ἀπο- 
δρᾶναι,. ἀλλὰ καταφανῆ εἶναι, πολλὴ μωρία καὶ τοῦ ἐπι- 
4 20. γαλ. £ qv /feq Want. 30.4.5, 64 uà end. 6. 35. Jufyresd. Tuo. 
Mn, 4,45. nnt "Ads Je Egi e esee lum ins) 
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χειρήματος, καὶ πολὺ δυσμενεστέρους παρέχεσϑαι ἀνάγκη 

τοὺς ἀνθρώπους" ἡγοῦνται γὰρ τὸν τοιοῦτον πρὸς τοῖς 
,χλ. ἄλλοις καὶ πανοῦργον εἶναι. ἐγὼ οὖν τούτων τὴν ἐναντίαν 

ἅπασαν ὁδὸν ἐλήλυϑα, xol ὁμολογῶ τε σοφιστὴς εἶναι καὶ 
παιδεύειν ἀνθρώπους, καὶ εὐλάβειαν ταύτην οἶμαι βελτίω 
ἐκείνης εἶναι; τὸ ὁμολογεῖν μᾶλλον ἢ ἔξαρνον εἶναι" καὶ 
ἄλλας πρὸς ταύτῃ ἔσκεμμαι, ὥστε, σὺν ϑεῷ εἰπεῖν, μην ἢ E Me 
δεινὸν πάσχειν διὰ τὸ ὁμολογεῖν σοφιστὴς εἶναι. καίτοι 
πολλά γε ἔτη ἤδη εἰμὶ ἐν τῇ τέχνῃ. καὶ γὰρ καὶ τὰ £ou-"7e7p. 27.9. 
παντὰ πολλά μοί ἐστιν" οὐδενὸς ὅτου οὐ πάντων Qv ὑμῶν͵ fos. eos. € 4,674 
καϑ' ἡλικίαν πατὴρ εἴην. ὥστε πολύ μοι ἥδιστόν ἐστιν. pus ees de n. E, / 

TL βούλεσϑε, περὶ τούτων ἁπάντων ἐναντίον τῶν ἔνδον 
ὄντων τὸν λόγον ποιεῖσϑαι. Καὶ ἐγώ -- ὑπώπτευσα γὰρ 

βούλεσϑαι αὐτὸν τῷ τε Προδίκῳ καὶ τῷ Ἱππίᾳ ἐνδείξασϑαι 
καὶ καλλωπίσασϑαι, ὅτι ἐρασταὶ αὐτὸῦ ἀφιγμένοι εἴημεν — 

43. Τί οὖν, ἔφην ἐγώ, οὐ καὶ Πρόδικον καὶ Ἱππίαν ἐκαλέ- 
σαμεν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῶν, ἕνα ἐπακούσωσιν ἡμῶν; Πάνυ 
μὲν οὖν, ἔφη ὃ Πρωταγόρας. Βούλεσϑε οὖν, 0 Καλλίας 
ἔφη, συνέδριον κατασκευάσωμεν, ἵνα καϑιξόμενοι διαλέ- 
γησϑε; Ἐδόκει χρῆναι. ἄσμενοι δὲ πάντες ἡμεῖς, ὡς ἀκου- ᾿ 
σόμενοὶ ἀνδρῶν σοφῶν, καὶ αὐτοί τε ἀντιλαβόμενοι τῶν Mij-Av. eie conf. 
βάϑρων καὶ τῶν κλινῶν κατεσκευάξομεν παρὰ τῷ Ἱππίᾳ" 
ἐκεῖ γὰρ προῦπῆρχε τὰ βάϑρα. ἐν δὲ τούτῳ Καλλίας τε 

καὶ ᾿Αλκιβιάδης ἠκέτην ἄγοντε τὸν Πρόδικον, ἀναστήσαντες 2}. ej. Av 2 σι 
ἐκ τῆς κλίνης, καὶ τοὺς μετὰ τοῦ Προδίκου. 

EX. Ἐπεὶ δὲ πάντες συνεκαϑεξζόμεϑα, ὁ Πρωταγόρας, 

Νῦν δὴ ἄν, ἔφη, λέγοις, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ οἵδε 
πάρεισι, περὶ ὧν ὀλίγον πρότερον μνείαν ἐποιοῦ πρὸς ἐμὲ 

24, ὑπὲρ τοῦ νεανίσκου. Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι 'H αὐτή μοι 
,““δαἀρχή | ἔστιν, ὦ Πρωταγόρα, ἥπερ ἄρτι, περὶ ὧν ἀφικόμην. 

Ἱπποκράτης γὰρ ὅδε τυγχάνει ἐν ἐπιθυμίᾳ ὧν τῆς σῆς συν- 
ουσίας" ὅ τι οὖν αὐτῷ ἀποβήσεται, ἐάν σοι συνῇ, ἡδέως 

ἄν φησι πυϑέσϑαι. τοσοῦτος 0 γε ἡμέτερος λόγος. Ὕπο- 
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λαβὼν ovv ὁ Πρωταγόρας εἶπεν" Ὦ, νεανίσκε, ἔσται τοίνυν 
σοι, ἐὰν ἐμοὶ συνῇς, Tj ἂν ἡμέρᾳ ἐμοὶ συγγένῃ, ἀπιέναι 
οἴκαδε βελτίονι γεγονότι, καὶ ἐν τῇ ὑστεραίᾳ ταὐτὰ ταῦτα: 
καὶ ἑκάστης ἡμέρας ἀεὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι. Καὶ 25. 
ἐγὼ ἀκούσας εἶπον" Ὦ, Πρωταγόρα, τοῦτο μὲν οὐδὲν ϑαυ- 
μαστὸν λέγεις, ἀλλὰ εἰκός, ἐπεὶ κἂν σύ, καίπερ τηλικοῦτος 
ὧν καὶ οὕτω σοφός, εἴ τίς σε διδάξειεν ὃ μὴ τυγχάνεις 

£54. γῆρνν. 7.2 ἐπιστάμενος, βελτίων ἂν γένοιο. ἀλλὰ μὴ οὕτως, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἂν εἰ αὐτίκα μάλα μεταβαλὼν τὴν ἐπιϑυμίαν Ἱππο- 
κράτης ὅδε ἐπιϑυμήσειε τῆς συνουσίας τούτου τοῦ νεανί- 
σχου τοῦ νῦν νεωστὶ ἐπιδημοῦντος, Ζευξίππου τοῦ Ἡρα- 
κλεώτου, καὶ ἀφικόμενος παρ᾽ αὐτόν, ὥσπερ παρὰ σὲ νῦν, 
ἀκούσειεν αὐτοῦ ταὐτὰ ταῦτα, ἅπερ σοῦ, ὅτε ἑκάστης 
ἡμέρας ξυνὼν αὐτῷ βελτίων ἔσται καὶ ἐπιδώσει" εἰ αὐτὸν 
émavégorto: Τί δὴ φὴς βελτίω ἔσεσθαι καὶ εἰς τί ἐπιδώ- 

σειν; εἴποι dv αὐτῷ ὁ Ζεύξιππος, ὅτι πρὸς γραφικήν᾽ 
x&v εἰ ᾿ρθαγόρᾳ τῷ Θηβαίῳ συγγενόμενος, ἀκούσας ἐκεί- 
vov ταὐτὰ ταῦτα, ἅπερ σοῦ, ἐπανέροιτο αὐτὸν εἰς O τι 
βελτίων καϑ' ἡμέραν ἔσται συγγιγνόμενος ἐκείνω, εἴποι 

el 20]. Thacd 46. ἂν, ὅτι εἰς αὔλησιν: οὕτω δὴ καὶ σὺ εἰπὲ τῷ νεανίσκῳ 

καὶ ἐμοὶ ὑπὲρ τούτου ἐρωτῶντι, Ἱπποκράτης ὅδε Πρωτα- 
γόρᾳ συγγενόμενος, 2 ἂν αὐτῷ ἡμέρᾳ συγγένηται, βελτίων 

. ἄπεισι γενόμενος καὶ τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἑκάστης οὕτως 

ἐπιδώσει εἰς τί, ὦ Πρωταγόρα, καὶ περὶ τοῦ; Καὶ ὁ Πρω- 26. 
ταγόρας ἐμοῦ ταῦτα ἀκούσας, Σύ τε καλῶς ἐρωτᾷς, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, καὶ ἐγὼ τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρι- 

νόμενος. Ἱπποκράτης γὰρ παρ᾽ ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ πείσεται, 
ἅπερ ἂν ἔπαθεν ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος τῶν σοφιστῶν" οἱ 

foy 685. μὲν yàg ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους" τὰς γὰρ τέχνας αὖ- 
τοὺς πεφευγότας ἄκοντας πάλιν αὖ ἄγοντες ἐμβάλλουσιν 
εἰς τέχνας, λογισμούς τε καὶ ἀστρονομίαν καὶ γεωμετρίαν 
καὶ μουσικὴν διδάσκοντες -- καὶ ἅμα εἰς τὸν Ἱππίαν ἀπέ- 

βλεψε -- παρὰ δ᾽ ἐμὲ ἀφικόμενος μαθήσεται οὐ περὶ ἄλλου 
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του ἢ περὶ οὗ ἥκει. τὸ δὲ μάϑημά ἐστιν εὐβουλία, περί τε 
τῶν οἰκείων, ὕπως ἂν ἄριστα τὴν αὐτοῦ οἰκίαν διοικοῖ, 

.2,9καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, ὕπως τὰ τῆς | πόλεως δυνατώ- 

21 τατος ἂν εἴη καὶ πράττειν καὶ λέγειν. "AQ, ἔφην ἐγώ, 
ἕπομαί σου τῷ λόγῳ; δοκεῖς γάρ μοι λέγειν τὴν πολιτικὴν 
τέ σέχνην καὶ ὑπισχνεῖσϑαι ποιεῖν ἄνδρας ἀγαθοὺς πολίτας. 

Αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτό ἐστιν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὸ ἐπάγ- 
γελμα, ὃ ἐπαγγέλλομαι. 

X. 'H καλόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τέχνημα ἄρα κέκτησαι, εἴπερ 
κέκτησαι" οὐ γάρ τι ἄλλο πρός γε σὲ εἰρήσεται ἢ ἅπερ 
vod. ἐγὼ γὰρ τοῦτο, ὦ Πρωταγόρα, οὐκ ᾧμην διδακτὸν 
εἶναι, σοὶ δὲ λέγοντι οὐκ ἔχω ὅπως ἀπιστῶ. ὅϑεν δὲ αὐτὸ 
ἡγοῦμαι οὐ διδακτὸν εἶναι μηδ᾽ ὑπ᾿ ἀνθρώπων παρα-. 
σκεναστὸν ἀνθρώποις, δίκαιός εἶμε εἰπεῖν. ἐγὼ γὰρ ᾿49η- 
ναίους, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι "Ἕλληνες, φημὶ σοφοὺς εἶναι. 

δρῶ οὖν, ὅταν συλλεγῶμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἐπειδὰν μὲν 
περὶ οἰκοδομίας τι δέῃ πρᾶξαι τὴν πόλιν, τοὺς οἰκοδόμους 
μεταπεμπομένους συμβούλους περὶ τῶν οἰκοδομημάτων, 

ὅταν δὲ περὶ ναυπηγίας, τοὺς ναυπηγούς᾽ καὶ τἄλλα πάντα 
οὕτως, ὅσα ἡγοῦνται μαϑητά τε καὶ διδακτὰ εἶναι. ἐὰν 
δέ τις ἄλλος ἐπιχειρῇ αὐτοῖς συμβουλεύειν, ὃν ἐκεῖνοι μὴ 
οἴονται δημιουργὸν εἶναι, κἂν πάνυ καλὸς ἡ καὶ πλούσιος 
καὶ τῶν γενναίων, οὐδέν τι μᾶλλον ἀποδέχονται, ἀλλὰ ; 
καταγελῶσι xol ϑορυβοῦσιν, ἕως ὧν ἢ αὐτὸς ἀποστῇ ὁ 
ἐπιχειρῶν λέγειν καταϑορυβηϑείς, ἢ οἱ τοξόται αὐτὸν ἀφελ- φασι. tn M06. 

48. κύσωσιν 7 ébalomvrat κελευόντων τῶν πρυτάνεων. περὶ δώ» Free D], 6, 1H 

μὲν. οὖν ὧν οἴονται ἐν τέχνῃ εἶναι, οὕτω διαπράττονται᾽ 7 Méca 
ἐπειδὰν δέ τι περὶ τῆς πόλεως διοικήσεως δέῃ βουλεύσα- . 
σθαι, συμβουλεύει αὐτοῖς ἀνιστάμενος περὶ τούτων ὁμοίως . 
μὲν τέκτων, ὑμοίως δὲ γαλκεύς, σκυτοτόμος, ἔμπορος, : 
ναύκληρος, πλούσιος, πένης, γενναῖος, ἀγεννής, καὶ τού τ «22.4 or^) 

τοις οὐδεὶς τοῦτο ἐπιπλήττει ὥσπερ τοῖς πρότερον, ὅτι» 7.75 
οὐδαμόϑεν μαϑών, οὐδὲ ὄντος διδασκάλον οὐδενὸς αὐτῷ, 
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. ἔπειτα συμβουλεύειν 2migsigsi* δῆλον γάρ, ὅτι οὐχ ἡγοῦνται 
διδακτὸν εἶναι. μὴ τοίνυν ὅτι τὸ κοινὸν τῆς πόλεως οὕτως 

— ἔχει, ἀλλὰ ἰδίᾳ ἡμῖν οἱ σοφώτατοι καὶ ἄριστοι τῶν πολι- 
τῶν ταύτην τὴν ἀρετὴν ἣν ἔχουσιν οὐχ οἷοί τε ἄλλοις πα- 

ien. po. 2A 4. [ραδιδόναι" ἐπεὶ Περικλῆς, ὁ τουτωνὶ τῶν νεανίσκων πατήρ, 

τούτους ἃ μὲν διδασκάλων εἴχετο καλῶς καὶ εὖ ἐπαίδευσεν, 7326 
ἃ δὲ αὐτὸς | σοφός ἐσειν, οὔτε αὐςεὸς παιδεύει οὔτε τῳ 

ἄλλῳ παραδίδωσιν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ περμόντες νέμονται ὥσπερ 
tpe. PL p. ano. ἄφετοι, ἐάν που αὐτόματοι περιτύχωσι τῇ ἀρετῇ. εἰ δὲ 22 

βούλει, Κλεινίαν, τὸν ᾿Αλκιβιάδου τουτουΐ νεώτερον ἀδεῖλ- pex" 

ros ce αρ κὸν ad ἐπιτροπεύων 0 αὐτὸς οὗτος ἀνὴρ Περικλῆς, δεδιὼς “55 

Em ταζονπερὶ αὐτοῦ μὴ διαφϑαρῇ δὴ ὑπὸ ᾿Δλκιβιάδον, ἀποσπάσας 

2. PAL et ἀπὸ τούτου, κατάϑέμενος ἐν ᾿Δρίφφονος ἐπαίδευε" xol 

pr. (21 KA πρὶν ἕξ μῆνας γεγονέναι, ἀπέδωκε τούτῳ οὐκ ἔχων ὅ τι 4 - 
AY χρήσαιτο αὐτῷ. καὶ ἄλλους σοι παμπόλλους ἔχω λέγειψ, ir 

oi αὐτοὶ ἀγαϑοὶ᾽ ὄντες οὐδένα πώποτε βελτίω ἐποίησαν 
οὔτε τῶν οἰκείων οὔτε τῶν ἀλλοτρίων. ἐγὼ οὖν, ὦ Πρω- 
ταγόρα, εἰς ταῦτα ἀποβλέπων οὐχ ἡγοῦμαι διδακτὸν εἶναι 
ἀρετήν" ἐπειδὴ δέ σου ἀκούω ταῦτα λέγοντος, κάμπτομαι 
καὶ οἷμαί τί σὲ λέγειν διὰ τὸ ἡγεῖσθαί os πολλῶν μὲν 
ἔμπειρον γεγονέναι, πολλὰ δὲ μεμαϑηκέναι, τὰ δὲ αὐτὸν 
ἐξευρηκέναι. εἰ οὖν ἔχεις ἐναργέστερον ἡμῖν ἐπιδεῖξαι, ὡς 
διδακτόν ἐστιν ἡ ἀρετή, μὴ φϑονήσης, ἀλλ᾽ ἐπίδειξον. 
"AA, ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ φϑονήσω. ἀλλὰ πότερον 
ὑμῖν, og πρεσβύτερος νεωτέροις, μῦϑον λέγων ἐπιδείξω 
ἢ λόγῳ διεξελθών; Πολλοὶ οὖν αὐτῷ ὑπέλαβον τῶν παρα- 
καθημένων, ὑποτέρως βούλοιτο, οὕτω διεξιέναι. Δοκεῖ 
τοίνυν μοι, ἔφη, χαριέστερον εἶναι μῦϑον ὑμῖν λέγειν. 

ΧΙ. Ἦν γάρ ποτε χρόνος, ὅτε ϑεοὶ μὲν ἦσαν, ϑνητὰ 32. 
P » ζῳ ' ; , 3 

Mj-g. 5 ipaq δὲ γένη ovx qv. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἡλϑεν sipeg- 
μένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ ϑεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ 
πυρὸς μίξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. 

ἐπειδὴ δ᾽ ἄγειν αὐτὰ 2 φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προ- 
μένην συ th fite, Foren, Ἄς, tona com Jour, ᾿ινόρε 

-- 

4 
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μηϑεῖ καὶ ᾿ΕἘπιμηϑεῖ κοσμῆσαι τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάώ- χε 73ω»γ.5.5..Α 
στοις ὡς πρέπει. Προμηϑέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηϑεὺς»-2 τ. 

αὐτὸς νεῖμαι" Νείμαντος δ᾽ ἐμοῦ, ἔφη, ἐπίσκεψαι. καὶ οἴτω 
πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆ- 

πτε, τοὺς δ᾽ ἀσϑενέστερους τάχει ἐκόσμει" τοὺς δὲ ὥπλιξε, 
τοῖς δ᾽ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν᾽ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο ὕονννννν ργεύεσιν se 
δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι Tum Le irm 

09s, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν" ἃ δὲ ηὐξε : anten d 

,22ιμεγέϑει, τῷδε | αὐτῷ αὐτὰ ἔσωζε" καὶ τάλλα οὕτως ἐπανισῶν E 
ἔνεμε. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι yívog7/4. 

4;). dicto ín. ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφϑοριῶν διαφυγὰς 
ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειδν ἐμηχανᾶτο 

ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶ καὶ στερεοῖς δέρμασιν, 
ἑκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, 
καὶ εἰς εὐνὰς ἐοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρω- 
μνὴ οἰκεία τὲ καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ" καὶ ὑπὸ ποδῶν τὰ ef. V Heph- αλ.4. 

piv ὁπλαῖς, τὰ δὲ ϑριξὶ καὶ δέρμασι στερεοῖς καὶ ἀναί- 

μοις. τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριξε, τοῖς μὲν 
ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοιρ" δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ 
δίξας᾽" ἔστι δ᾽ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ξώων ἄλζων βοράν" 
καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ᾽ ἀναλισκομένοις 

ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίξων. ἅτε 
δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὧν ὁ Ἐπιμηϑεὺς ἔλαϑεν αὐτὸν 

42.καταναλώσας τὰς δυνάμεις [εἰς τὰ ἄλογα]. λοιπὸν 07 

| ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει 
ὅ τι χρήσαιτο. ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηϑεὺς 
ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ξῶα ἐμ- 
μελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνϑρωπον γυμνόν τε καὶ 
ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον. ἤδη δὲ καὶ ἡ 
εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ἡ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι 
ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν ἐχόμενος ὁ Προμηϑεύς, ἤν- 
τινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ 
A)nvàg τὴν Évrsyvov σοφίαν cov: πυρί -- ἀμήχανον γὰρ 

PLATO V. - 9 
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Mate Porn. 04: qv ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι -- 

καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν 33. 

βίον σοφίαν ἄνϑρωπος ταύτῃ ἔσχε, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ 

εἶχεν" ἦν γὰρ παρὰ τῷ Zhi: τῷ δὲ Προμηϑεῖ εἰς μὲν τὴν 
ἀκρόπολιν τὴν τοῦ zig οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν" - 

P »f δι.«- γιπρὸς δὲ καὶ αἱ “ιὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν' εἰς δὲ τὸ τῆς 

77,7. $55. ᾿ἀϑηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν d ἐφιλο- 
τεχνείτην, λαϑὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον 

τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστον καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς ᾿Αθηνᾶς 
δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ 
τοῦ βίου γίγνεται, Προμηϑέα δὲ δὲ Ἐπιμηϑέα ὕστερον, »- 322. 
ἧπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλϑεν. 

ΧΕΙ. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνϑρωπος ϑείας μετέσχε μοίρας, $2 

᾿ πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ συγγένειαν ξώων μόνον 

ϑεοὺς ἐνόμισε, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ 

ἀγάλματα ϑεῶν᾽ ἔπειτα φωνὴν xal ὀνόματα ταχὺ διηρϑρώ- 
σατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις 
καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς εὕρετο. οὕτω δὴ 
παρεσκευασμένοι κατ᾽ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾧκουν σποράδην, 
πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν. ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν ϑηρίων διὰ 
τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσϑενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ 
τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηϑὸς ἤν, πρὸς δὲ 
τὸν τῶν ϑηρίων πόλεμον ἐνδεής" πολιτικὴν γὰρ τέχνην 

οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική. ἐξήτουν δὴ ἀϑροίξεσϑαι 

καὶ σώξεσϑαι κτίζοντες πόλεις. ὅτ᾽ οὖν ἀθροισϑεῖεν, ἠδί- 
xov» ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε 
πάλιν σκεδαννύμενοι διεφϑείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ 3:5 

. τῷ γένει ἡμῶν, μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα 
εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, iv εἶεν σσόλεων κόσμοι 

τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία, 
τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις. Πότε- 
qo» ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύταρ νείμω; 
νενέωηνται δὲ ὧδε" εἷς ἔχων ἰχτρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώ- 
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ταις, καὶ οἱ ἄλλοε δημιουργοί. καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ 
οὕτω ϑῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω; Ἐπὶ 

πάντας, ἔφη ὁ Ζεύς, καὶ πάντες μετεχόντων οὐ γὰρ ἂν 
γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοε αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων 
τεχνῶν. καὶ νόμον γε ϑὲς παρ᾽ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον 
αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως. ; 

34 Οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ vs ἄλλοι 
καὶ ᾿Αθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς 7) λόγος 
ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι συμ- 

βουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὧν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, 
οὐκ ἀνέχονται, Og σὺ φής εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι" ὅταν 
δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς | ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ Oi 2 652.6, 

yr. Ξ,ϑκαιοσύνης πᾶσαν ἐένχαι καὶ σωφροσύνης, εὐιότως ἅπαντος)" 7,23,2“, 

- 

ἢ "VORNE e " s í A6 VnbK. Poco 
ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν 48i. 

- 9 - Ἢ n ἷ ἃ e $ , , Jnnt. 4 5. ων». 
τῆς ἀρετῆς, ἢ μὴ εἶναι πόλεις. αὕτη, ὦ Σώκρατες, τού- 7 7n. pr 

rov αἰτία. COR: 
37 "Iva δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσϑαι, ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται πάν- 
τες ἄνϑρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης ve καὶ 
τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. Ἐν 
γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ 
ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ἡντινοῦν τέχνην, ἣν μή 
ἐστιν, ἢ καταγελῶσιν ἢ χαλεπαίνουσι, καὶ οἱ οἰκεῖοι προσ- 
ἐόντες νουϑετοῦσιν ὡς μαινόμενον" ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ 
ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν, ὅτι 
ἄδικός ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς καϑ' αὐτοῦ τἀληθῆ λέγῃ 
ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, τά- 
ληϑῆ λέγειν, ἐνταῦθα μανίαν, καί φασι πάντας δεῖν φάναι 
εἶναι δικαίους, ἐάν τε ὦσιν idv τε μή, 7] μαίνεσϑαι τὸν 
μὴ προσποιούμενον δικαιοσύνην * ες ἀναγκαῖον οὐδένα 
ὅντιν᾽ οὐχὶ ἀμωσγέπως μετέχειν αὐτῆς, 7] μὴ εἶναι ἐν 
ἀνθρώποις. 

24. XII. “Ὅτι μὲν οὖν πάντ᾽ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται 
περὶ ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι παντὶ 
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ται εἶναι οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ αὖτ τομάτου, ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ 
ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσϑαι ᾧ ἂν παραγίγνηται, τοῦτό 

σοι μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδεῖξαι. “Ὅσα γὰρ ἡγοῦνται 

ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνϑρωποι φύσει ἢ τύχῃ, οὐδεὶς ϑὺυ- 
μοῦται οὐδὲ νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει τοὺς 

ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ᾽ ἐλεοῦσιν. οἷον 

τοὺς αἰσχροὺς ἢ σμικροὺς ἢ ἀσϑενεῖς τίς οὕτως ἀνόητος, 
ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν γὰρ, οἶμαι, 
ἴσασιν ὅτι φύσει τε καὶ τύχη τοῖς ἀνθρώποις γίγνεται, 

τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις" ὅσα δὲ ἐξ ἐπιμελείας καὶ 

ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθὰ ἀνθοώ- 
σοῖς, ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά, 
ἐπὶ τούτοις που of τε ϑυμοὶ γίγνονται καὶ αἱ κολάσεις καὶ 
αἱ νουϑετήσεις. ὧν ἐστὶν ἕν καὶ ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀσέβεια 
καὶ συλλήβδην πᾶν τὸ | ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆρ. ἔνϑα 
δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουϑετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἰ 

᾿ ἐπιμελείας καὶ μαϑήσεως «χτητῆς οὔσης. εἰ γὰρ ἐθέλεις 29. 
ἐννοῆσαι τὸ κολάξειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί 

μων; "P 3g gott δύναται, αὐτό σε διδάξει, , ὅτε οἵ γε ἄνθρωποι 

di £ o - pe nnm παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς γὰρ κο-᾿ 

“5: gta 25 τε ᾿ λάξει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τού- 

του ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ ϑηρίον ἀλογί- 
στως τιμωρεῖται" ὁ δὲ μετὰ“ λόγον ἐπιχειρῶν κολάξειν οὐ 
τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται — οὐ γὰρ 
ἂν τό γε πραχϑὲν ἀγένητον ϑείη -- ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος 
χάριν, ἵνα μὴ αὖϑις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος 
ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασϑέντα. καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων 
διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν᾽ ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα ὃ | 
πολάξει. ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχονσιν, ὅσοιπερ 4o. | 

P^ poda καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. τηρώρόυνται δὲ καὶ Pat Bp 122. ^ 
te “χειμών s 0 À 0E ἄξονται οἵ τε ἄλλοι ἄνϑρωποι ovg dv οἴωνται ἀδικεῖν, 

2 Tries A LAKal οὐχ ἥκιστα ᾿Αθηναῖοι, ol col πολῖται" ὥστε κατὰ τοῦ- 
M e Zorseo)i emenda 

μετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω" ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦν- 

τροφοί.» 0. ᾿ 
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zov τὸν λόγον καὶ ᾿Αϑηναῖοί εἶσι τῶν ἡγουμένων παρα- 

σκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς μὲν οὖν εἰκό- 
vog ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτό- 
μου συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ 

παρασχευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώ- 
κρατες, ἱκανῶς, Og γ᾽ ἐμοὶ φαίνεται. 

----  .«-.-.ὕ..ὄὕ......-.... 

 Á 
΄ 

44. XIV. Ἔτι δὴ λοιπὴ ἀπορία ἐστίν, ἣν ἀπορεῖς περὶ Jf. p. »f Am. 
! τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀγαθῶν, τί δήποτε oi ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ 
; τὰ μὲν ἄλλα τοὺς αὐτῶν υἱεῖς διδάσκουσιν ἃ διδασκάλων poeg “ον 7.5 26 

᾿ ἔχεται καὶ σοφοὺς ποιοῦσιν, ἣν δὲ αὐτοὶ ἀρετὴν ἀγαϑὸ 
4 . pe»sifert m 

9 , 4 , Nt “7 7»»; 

οὐδενὸς βελτίους ποιοῦσι. τούτου δὴ πέρι, ὦ Σώκρατες 24.5. Dry. 77122 

οὐκέτι μῦϑόν σοι ἐρῶ, ἀλλὰ λόγον. ὧδε γὰρ ἐννόησον. 27 wh ΜῈ 
, «^ 15 "-* » Ἂν , genes Πότερον ἔστι τι ἕν, ἢ οὐκ ἔστιν, οὗ ἀναγκαῖον πάντας 

τοὺς πολίτας μετέχειν, εἴπερ μέλλει πόλις εἶναι; ἐν τούτῳ 

γὰρ αὕτη λύεται ἡ ἀπορία, ἣν σὺ ἀπορεῖς, ἢ ἄλλοϑε οὐ- 
δαμοῦ. εἰ μὲν γὰρ ἔστι καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἕν οὐ τεκτονικὴ 

: 250503 χαλκεία οὐδὲ κεραμεία, ἀλλὰ δικαιοσύνη | xal σωφρο- 
σύνη καὶ τὸ ὅσιον εἶναι, καὶ συλλήβδην ἕν αὐτὸ προσα- ,» Aene S 25: 
γορεύω εἶναι ἀνδρὸς ἀρετήν" εἰ τοῦτ᾽ ἐστὶν οὗ δεῖ πάντας 

μετέχειν καὶ μετὰ τούτου πάντ᾽ ἄνδρα, ἐάν τι καὶ ἄλλο 
βούληται μανθάνειν ἢ πράττειν, οὕτω πράττειν, ἄνευ δὲ 
τούτου μή, ἢ τὸν μὴ μετέχοντα καὶ διδάσκειν καὶ κολά- 
ξειν, καὶ παῖδα καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα, ἕωσπερ ἂν κολα- 
ξόμενος βελτίων γένηται, ὃς δ᾽ ἂν μὴ ὑπακούῃ κολαξό- 
μενος καὶ διδασκόμενος, ὡς ἀνίατον ὄντα τοῦτον ἐκβάλλειν 

ἐκ τῶν πόλεων ἢ ἀποκτείνειν " εἰ οὕτω μὲν ἔχει, οὕτω δ᾽ 
αὐτοῦ πεφυκότος οἱ ἀγαϑοὶ ἄνδρες εἰ τὰ μὲν ἄλλα διδά- ge ec paf nnn 
σκονται τοὺς υἱεῖς, τοῦτο δὲ μή, σκέψαι οἷς Malaria enr arises 

999» 4. γίγνονται οἱ ἀγαϑοί. ὅτι μὲν yàg διδακτὸν αὐτὸ ἡγοῦνται erem o are 
καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, ἀπεδείξαμεν: διδακτοῦ δὲ ὄντος ν. Ak t a 
καὶ ϑεραπευτοῦ τὰ μὲν ἄλλα ἄρα τοὺς υἱεῖς" διδάσκονται μα Ph KI Ses 
ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἔστι θάνατος ἡ ζημία, ἐὰν μὴ ἐπίστωνται, 
ἐφ᾽ à δὲ ἢ τε (mula θάνατος αὐτῶν τοῖς παισὶ καὶ φυγαὶ Fe. δ᾽ v. 



70 * ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΌΡΑΣ. seg. 

μὴ μαϑοῦσι μηδὲ ϑεραπευϑεῖσιν εἰς ἀρετήν, καὶ πρὸς τῷ 

ϑανάτῳ χρημάτων τε δημεύσεις καί, ὡς ἕπος εἰπεῖν, ξυλ- 
λήβδην τῶν οἴκων ἀνατροπαί, ταῦτα δ᾽ ἄρα οὐ διδά- 
σκονται οὐδ᾽ ἐπιμελοῦνται πᾶσαν ἐπιμέλειαν; Οἴεσθαί γε 

Pippi ied Ri, ! XV. Ἐκ παίδων σμικρῶν ἀρξάμενοι, μέχρι οὕπερ ἂν 
ndafgua «“ἠρξῶσι, καὶ διδάσχουσι καὶ νουϑετοῦσιν. ἐπειδὰν θᾶττον 

Za 10f.a. e^. συνιῇ τις τὰ λεγόμενα, καὶ τρορὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδα- 
γ 1, va γωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ περὶ τούτου διαμάχονται, ὅπως 
Mot). Yep μγὸς βέλτιστος ἔσται ὁ παῖς, παρ᾽ ἕκαστον καὶ Ε ἔργον καὶ 
f μόνα να Ma yov διδάσκοντερ καὶ ἐνδεμινύμενοι , ὅτε τὸ μὲν δίκαιον, 
ie. τὸ δὲ ἄδικον, καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν, καὶ 

τόδε μὲν ὅσιον, τόδε δὲ ἀνόσιον, καὶ τὰ μὲν ποίει, τὰ 
δὲ μὴ ποίει. καὶ ἐὰν μὲν ἑκὼν πείθηται" εἰ δὲ μή, ὥσπερ 
ξύλον διαστρεφόμενον καὶ καμπτόμενον εὐθύνουσιν ἀπει- 
λαῖς καὶ πληγαῖς. [Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς διδασχάλων πέμ- 24. 
ποντες πολὺ μᾶλλον ἐντέλλονται ἐπιμελεῖσθαι εὐκοσμίας 
τῶν παίδων ἢ γραμμάτων τε͵ καὶ κιϑαρίσεως. οἱ δὲ δι- 
δάσκαλοι τούτων τε ἐπιμελοῦνται, καὶ ἐπειδὰν αὖ γράμ- 

' poro μάϑωσι καὶ μέλλωσι συνήσειν τὰ γεγραμμένα, ὥσπερ 
Xem. ὧν.»» 345. τότε τὴν φωνήν, παρατιϑέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βάϑρων 

ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν ἀγαϑῶν ποιήματα καὶ ἐκμανθάνειν 
ἀναγκάξουσιν, ἐν οἷς πολλαὶ μὲν νουθετήσεις | ἔνεισι, m0A- 55.526 

tow s Ael δὲ διέξοδοι καὶ ἔπαινοι καὶ ἐγκώμια παλαιῶν ἀνδρῶν 
ἀγαθῶν, ἕνα ὁ παῖς ζηλῶν μιμῆται καὶ ὀρέγηται τοιοῦτος 

P222 ἐνέσϑαι. of v αὖ κιθαρισταί, ἕτερα τοιαῦτα, σωφρο- 

Dm δ, pe τε ἐπιμελοῦνται καὶ ὅπως ἂν οἱ νέοι μηδὲν κακουρ- 
i γῶσι" πρὸς δὲ τούτοις, ἐπειδὰν κυθαρίξειν μάθωσιν, ἄλλων 

αὖ ποιητῶν ἀγαϑῶν ποιήματα διδάσκουσι, μελοποιῶν, εἰς 

43252. $ /6. τὰ κυθαρίφματα ἐντείνοντες, καὶ τοὺς ῥυϑμούς τὲ καὶ 
« ^^. τὰς douovíag ἀναγκάξουσιν οἰκειοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν 

παίδων, ἵνα ἡμερώτεροί τε ὦσι, καὶ εὐρυϑμότεροε καὶ 
εὐαρμοστότεροι γιγνόμενοι γρήσιμοι ὦσιν εἰς τὸ λέγειν v6 
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καὶ πράττειν" πᾶς γὰρ ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐ εὐρυϑμίας | 

44 tt καὶ εὐαρμοστίας δεῖται. ἕξι τοίνυν πρὸς τούτοις εἰς 

παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα τὰ σώματα βελτίω ἔχοντες 

ὑπηρετώσι τῇ διανοίᾳ χρηστῇ οὔσῃ, καὶ μὴ ἀναγκάξωνται 
ἀποδειλιᾷν διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σωμάτων καὶ ἐν τοῖς πο- 
λέμοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πράξεσε. καὶ ταῦτα ποιοῦσιν οἱ 795 pP 

μάλιστα δυνάμενοι. μάλιστα δὲ δύνανται οἱ πλουσιώτατοι. 7^ e pne 
καὶ ol τούτων υἱεῖς, πρωϊαίτατα εἰς διδασκάλων τῆς TA- Pe venio 

κίας ἀρξάμενοι φοιτῷν, ὀψιαίτατα ἀπαλλάττονται. Ἐπει.- σίσ' 775 74. 

δὰν δὲ ἐκ διδασκάλων ἀπαλλαγῶσιν, ἡ πόλις αὖ τούς τε 

νόμους ἀναγκάξει μανϑάνειν καὶ κατὰ τούτους [jv κατὰ 
παράδειγμα, ἕνα μὴ αὐτοὶ ἐφ᾽ αὐτῶν εἰκῇ πράττωσιν, 
ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ τοῖς μήπω δεινοῖς 6. ΤΩ 74,5. 

γράφειν τῶν παίδων ὑπογράψαντες γραμμὰς τῇ γραφίδι δ δ το σιν ἐν 
οὕτω τὸ γραμματεῖον διδόασι καὶ ἀναγκάξουσι γράφειν dum y uet 

κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν γραμμῶν, ὡς δὲ καὶ ἡ πόλις vó- A VII. ys “σά, 

; μους ὑπογφάψασα, ἀγαθῶν καὶ παλαιῶν νομοθετῶν εὐ: “Ὁ. p appo 

ρήματα, κατὰ τούτους ἀναγκάζει καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι, S^" 

ὃς δ᾽ ἂν ἐκτὸς βαίνῃ τούτων, xoAdft: καὶ ὄνομα τῇ κο- 
Adost ταύτῃ καὶ παρ᾽ ὑμῖν καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ, ὡς εὐ- 

4.45: θυνούσης τῆς δίκης, εὐθῦναι. Τοσαύτης οὖν τῆς ἐπιμε- JuhnkJenpJ24 
.Aslag οὔσης περὶ ἀρετῆς ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ϑαυμάξεις, ὦ 

Σώκρατες, καὶ ἀπορεῖς, εἰ διδακτόν ἐστιν ἀρετή; AX οὐ 
χρὴ ϑαυμάξειν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, εἰ μὴ διδακτόν. P 

XVE. διὰ τί ovv τῶν ἀγαϑῶν πατέρων πολλοὶ υἱεῖς 

φαῦλοι γίγνονται; τοῦτο αὖ μάϑε' οὐδὲν γὰρ θαυμαστόν, i 

εἴπερ ἀληθῆ ἐγὼ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον, ὅτι τούτου $4j. 
7-327109 πράγματος, τῆς ἀρετῆς, Ld μέλλει πόλις εἶναι, | οὐδένα 

δεῖ ἐδιωτεύειν. Ei ! γὰρ δὴ 0 λέγω οὕτως ἔχει -- ἔχει δὲ «(447 pon 
μάλιστα πάντων οὕτως --, ἐνθυμήθητι ἄλλο τῶν ἐπιτη- Pis din 

4f. δευμάτων ὁτιοῦν xol baUndd ru προελόμενος. εἰ μὴ οἷόν ͵ 

τ᾽ ἦν πόλιν εἶναι εἰ μὴ πάντες αὐληταὶ ἦμεν, ὁποῖός τις 
ἐδύνατο ἕκαστος, καὶ τοῦτο καὶ ἰδίᾳ. καὶ δημοσίᾳ πᾶς 

— 
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en h- yrs. pn. πάντα βαὶ ἐδίδασκε καὶ)ἐπέπληττε τὸν μὴ καλῶς αὐλοῦντα, 
$57. xal μὴ ἐφθόνει τούτου, ὥσπερ νῦν τῶν δικαίων καὶ τῶν 

νομίμων οὐδεὶς φϑονεῖ οὐδ᾽ ἀποκρύπτεται ὥσπερ τῶν ἄλλων 
τεχνημάτων -- λυσιτελεῖ γάρ, οἶμαι, ἡμῖν ἡ ἀλλήλων δι- 
καιοσύνη καὶ ἀρετή᾽ διὰ ταῦτα πᾶς παντὶ προθύμως λέγει 
καὶ διδάσκει καὶ τὰ δίκαια καὶ τὰ νόμιμα. εἰ οὖν οὕτω 
καὶ ἐν αὐλήσει πᾶσαν προθυμίαν καὶ ἀφϑονέαν εἴχομεν 
ἀλλήλους διδάσχειν, οἴει ἄν τι, ἔφη, μᾶλλον, o Σώκρατες, 
τῶν ἀγαθῶν αὐλητῶν ἀγαθοὺς αὐλητὰς τοὺς υἱεῖς γίγνε- 
σϑαι ἢ τῶν φαύλων; οἶμαι μὲν οὔ, ἀλλὰ ὅτου ἔτυχεν ὃ 
υἱὸς εὐφυέστατος γενόμενος εἰς αὔλησιν, οὗτος ἂν ἐλλόγι- 
μος ηὐξήϑη, ὅτου δὲ ἀφυής, ἀκλεής᾽ καὶ πολλάκις μὲν 
ἀγαθοῦ αὐλητοῦ φαῦλος ἂν ἀπέβη, πολλάκις δ᾽ ἂν φαύλου 
ἀγαϑός. ἀλλ᾽ οὖν αὐληταὶ γοῦν πάντες ἦσαν ἱκανοὶ εἰς πρὸς 

τοὺς ἰδιώτας καὶ μηδὲν αὐλήσεως ἐπαΐοντας. οὕτως olov 2j. 

καὶ νῦν, ὅστις σοι ἀδικώτατος φαίνεται ἄνϑρωπος τῶν ἐν 

νόμοις καὶ ἀνθρώποις τεθραμμένων, δίκαιον αὐτὸν εἶναι καὶ 
δημιουργὸν τούτου τοῦ πράγματος, εἰ δέοι αὐτὸν κρίνεσϑαι 
πρὸς ἀνθρώπους, οἷς μήτε παιδεία ἐστὶ μήτε δικαστήρια μήτε 

νόμοι μηδὲ ἀνάγκη μηδεμία διὰ παντὸς ἀναγκάξουσα ἀρε- 
pa Se^ «d ,“ξῆς ἐπιμελεῖσϑαι, ἀλλ᾽ εἶεν ἄγριοί τινες, οἱοίπερ ovg mé- 
ἐγ ere iquas Φερεκράτης ὁ ποιητὴς ἐδίδαξεν ἐπὶ Δηναίῳ. 7) σφόδρα 
ἦα Vp 3955) τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμενος, ὥσπερ οἱ ἐν ἐκείνῳ 

. τῷ χορῷ μισάνϑρωποι, ἀγαπήσαις ἂν, εἰ ἐντύχοις Εὐρυ- 

ra el, /AT βάτῳ καὶ Φρυνώνδᾳ, καὶ ἀνολοφύραι’ ὧν ποθῶν τὴν τῶν 
E A. I, e 30$. ἐνθάδε ἀνθρώπων πονηρίαν. νῦν δὲ τρυφᾷς, à Σώκρατες, 

διότε πάντες διδαάσκαλοί εἶσιν ἀρετῆς, xaO" ὅσον δύνανται 
9g eii σεβἕκαστος, καὶ οὐδείς co, φαίνεται. εἶθ᾽ ὥσπερ ἂν εἰ ξητοῖς 
slvai. ὅόσες δἰν-- τίς διδάσκαλος τοῦ ἑλληνίξειν, οὐδ᾽ 1 ἂν εἷς φανείη, οὐδέ p.325. 

y ἄν, οἶμαι, εἰ ξητοῖς τίς dv ἡμῖν διδάξειε τοὺς τῶν γει- 
ροτεγνῶν υἱεῖς αὐτὴν ταύτην τὴν τέχνην, ἣν δὴ παρὰ τοῦ 
πατρὸς μεμαϑήκασι, καϑ' ὅσον οἷός τ᾽ ἦν ὁ πατὴρ καὶ oi 
τοῦ πατρὸς φίλοι ὄντες ὁμότεχνοι, τούτους ἔτι τίς ὧν 

- 
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διδάξειεν, oU δάδιον οἶμαι εἶναι, ὦ Σώκρατες, τούτων 
διδάσκαλον φανῆναι, τῶν δὲ ἀπείρων παντάπασι ῥάδιον, 

““5.οὕτω δὲ ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλλων πάντων. ἀλλὰ κἂν εἰ ὀλίγον 

ἔστι τις ὅστις διαφέρει ἡμῶν προβιβάσαι εἰς ἀρετήν, dya- 
πητόν. Ὧν δὴ ἐγὼ οἶμαι εἷς εἶναι, καὶ διαφερόντως ἂν 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων νοῆσαί τινα πρὸς τὸ καλὸν καὶ 

ἀγαθὸν γενέσθαι, καὶ ἀξίως τοῦ μισϑοῦ ὃν πράττομαι, pter nae. 2, γ.ζ 
καὶ ἔτι πλείονος, ὥστε καὶ αὐτῷ δοκεῖν τῷ μαϑόντι. ài 27 5 
ταῦτα καὶ τὸν τρύπον τῆς πράξεως τοῦ μισϑοῦ τοιοῦτον 
πεποίημαι. ἐπειδὰν γάρ τις παρ᾽ ἐμοῦ μάϑῃ, ἐὰν μὲν 

βούληται, ἀποδέδωκεν ὃ ἐγὼ πράττομαι ἀργύριον" ἐὰν δὲ 
μή, ἐλθὼν εἰς ἱερόν, ὀμόσας, 0cov ἂν φῇ ἄξια εἶναι τὰ 
μαϑήματα, τοσοῦτον κατέϑηκεν. 

Τοιοῦτόν σοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ καὶ μῦϑον καὶ 
λόγον εἴρηκα, αἷς διδακτὸν ἀρετὴ καὶ ᾿4ϑηναῖοι οὕτως M 
ἡγοῦνται, xol ὅτι οὐδὲν ϑαυμαστὸν τῶν ἀγαϑῶν πατέρων 
φαύλους υἱεῖς γίγνεσϑαι καὶ τῶν φαύλων ἀγαϑούς, ἐπεὶ , 
καὶ οἱ Πολυκλείτου υἱεῖς, Παράλου καὶ Ξανθίππου τοῦδε 

ἡλικιῶται, οὐδὲν πρὸς τὸν πατέρα εἰσί, καὶ ἄλλοι ἄλλων $ 45 
δημιουργῶν. τῶνδε δὲ οὔπω ἄξιον τοῦτο κατηγορεῖν. ἔτι | ᾿ 

γὰρ ἐν αὐτοῖς εἰσὶν ἐλπίδες" νέοι γάρ. " 
4s, XVM. Πρωταγόρας uiv τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα ἐπι- 

δειξάμενος ἀπεπαύσατο τοῦ λόγου. καὶ ἐγὼ ἐπὶ μὲν πολὺν Ἄνυδνε. ἐσὶ ποῖ, 

e 

^t 

χρόνον κεκηλημένος ἔτι πρὸς αὐτὸν ἔβλεπον ὡς ἐροῦντά vi, 6 ^7 po ics 
- 3 Ρ 4 3 , d - * ; ἐπυϑυμῶν ἀκούειν" ἐπεὶ δὲ δὴ ἠσθϑόμην ὅτι τῷ ὄντι πε- übt ἤρα 

παυμένος εἴη, μόγις πῶς ἐμαυτὸν ὡσπερεὶ συναγείρας 

εἶπον, βλέψας πρὸς τὸν Ἱπποκράτη" Ὦ, παῖ ᾿ἀπολλοδώρου, 
ὡς χάριν σοι ἔχω ὅτι προὔτρεψάς μὲ ὧδε ἀφικέσϑαε" 
πολλοῦ γὰρ ποιοῦμαι ἀκηκοέναι ἃ ἀκήκοα Πρωταγόρου. 
ἐγὼ γὰρ ἐν μὲν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ἡγούμην οὐκ εἶναι 
ἀνθρωπίνην ἐπιμέλειαν, y ἀγαθοὶ οἱ ἀγαϑοὶ γίγνονται" 
νῦν δὲ πέπεισμαι. πλὴν σμιπρόν τί μοι ἐμποδών, ὃ δῆλον 
ὅτι Πρωταγόρας ῥᾳδίως ἐπεκδιδάξει, ἐπειδὴ καὶ τὰ πολλὰ 
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ταῦτα ἐξεδίδαξε. καὶ γὰρ εἰ μέν τις περὶ αὐτῶν τούτων 

συγγένοιτο | ὁτῳοῦν τῶν δημηγόρων, τάχ᾽ ἂν καὶ τοιούτους ,, 3529. 
λόγους ἀκούσειεν ἢ Περικλέους ἢ ἄλλον τινὸς τῶν ἱκανῶν ; 
εὐτεῖν" εἰ δὲ ἐπανέροιτό τινά τι, ὥσπερ βιβλία οὐδὲν ἔχου- 
| σιν οὔτε ἀποκρένασθϑαι οὔτε αὐτοὶ ἐρέσθαι, ἀλλ᾽ ἐάν τις 

καὶ σμικρὸν ἐπερωτήσῃ τι τῶν ῥηθέντων, ὥσπερ τὰ .χαλ- 
κεῖα πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ καὶ ἀποτείνει, ἐὰν μὴ ἐπιλά- 
βηταί tig, καὶ οἱ ῥήτορες οὕτω σμικρὰ ἐρωτηθέντες δο- 

Í κἀς. "δον γε ιχὸν κατατείνουσι τοῦ λόγου. Πρωταγόρας δὲ 00s ἱκανὸς 52. 
" dera 24r, ad 2d “μὲν μακροὺς λόγους καὶ καλοὺς εἰπεῖν, ὡς αὐτὰ δηλοῖ, 

"t αὐτὸ ἐξ ἱκανὸς δὲ καὶ ἐρωτηϑεὶς ἀποκρίνασθαι κατὰ βραχὺ καὶ 

ΤΑΣ iii ἐρόμενος περιμεῖναί τε καὶ ἀποδέξασϑαι τὴν ἀπόκρισιν, 
ἃ ὀλίγοις ἐστὶ παρεσκευασμένα. νῦν οὖν, ὦ Πρωταγόρα, 
σμικροῦ τινὸς ἐνδεής εἶμε πάντ᾽ ἔχειν, εἴ μοι ἀποκρίναιο 
τόδε. τὴν ἀρετὴν φὴς διδακτὸν εἶναι, καὶ ἐγὼ εἴπερ ἄλλῳ 
vro ἀνθρώπων πειϑοίμην ἄν, καὶ σοὶ πείθομαι. ὃ δ᾽ | 
ἐθαύμασά cov λέγοντος, τοῦτό μοι ἐν τῇ ψυχῇ ἀποπλή- dpyrov ' 
eoco». ἕλεγες γὰρ ὅτι ὁ Ζεὺς τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν 

Moab. 35ε5:5, αἰδῶ πέμψειε τοῖς ἀνθρώποις, καὶ αὖ πολλαχοῦ ἐν τοῖς 
fs λόγοις ἐλέγετο ὑπὸ σοῦ ἡ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ 

ὁσιότης καὶ πάντα ταῦτα ὡς ἕν τι εἴη συλλήβδην ' ἀρετή. , 

ταῦτ᾽ οὖν αὐτὰ δίελθέ μοι ἀκριβῶς τῷ λόγῳ, πότερον 

— , & μέν τί ἐστιν ἡ ἀρετή, μόρια δὲ αὐτῆς ἐστὶν 7 δικαιο- 
. σύνη καὶ σωφροσύνη καὶ ὁσιότης, ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ νῦν δὴ 

-— ἐγὼ ἔλεγον πάντα ὀνόματα τοῦ αὐτοῦ ἑνὸς ὄντος. τοῦτ᾽ 
ἐστὶν ὃ ἕτι ἐπιποῶΟ. 

XVI ᾿Δλλὰ ῥάδιον τοῦτό y, ἔφη, o Σώκρατες, “7. 
ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἑνὸς ὄντος, τῆς ἀρετῆς, μόριά ἐστεν 
ἃ ἐρωτᾷς. Πότερον, ἔφην, ὥσπερ προσώπου τὰ μόρια 
μόριά ἐστι, στόμα τε καὶ δὶς καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα, ἢ 
ὥσπερ τὰ τοῦ χρυσοῦ μόρια οὐδὲν διαφέρει τὰ ἕτερα τῶν 
ἑτέρων, ἀλλήλων καὶ τοῦ ὅλου, ἀλλ᾽ ἢ μεγέθει καὶ σμι- 
κρότητι; Ἐκείνως μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες, ὥσπερ τὰ 
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τοῦ προσώπου μόρια ἔχει πρὸς τὸ ὅλον πρόσωπον. Πό- 
τερον οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ μεταλαμβάνουσιν οἱ ἄνθρωποι 

τούτων τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων οἱ μὲν ἄλλο, οἱ δὲ ἄλλο, 
ἢ ἀνάγκη, ἐάνπερ τις ἕν λάβῃ, ἅπαντ᾽ ἔχειν; Οὐδαμώς, 
ἔφη, ἐπεὶ πολλοὶ ἀνδρεῖοί εἰσιν, ἄδικοι δέ, καὶ δίκαιοι 
αὖ, σοφοὶ δὲ oU. Ἔστι γὰρ οὖν καὶ ταῦτα μόρια τῆς 

p 332dosrije, ἔφην ἐγώ, σοφία τε καὶ ἀνδρία; Πάντων μά- 
λιστα δήπου, ἔφη. καὶ μέγιστόν γε γε ἡ σοφία τῶν μορίων. 

“Ἕχαστον δὲ αὐτῶν ἐστίν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἄλλο, τὸ δὲ &Mo; 
Ναί. Ἦ καὶ δύναμιν αὐτῶν ἕκαστον ἰδίαν ἔχει, ὥσπερ 

τὰ τοῦ προσώπου; οὐκ ἔστιν ὀφθαλμὸς οἷον τὰ ὦτα, οὐδ᾽ 
ἢ δύναμις αὐτοῦ ἡ αὐτή" οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδέν ἐστιν , 
οἷον τὸ ἕτερον οὔτε κατὰ τὴν δύναμιν οὔτε κατὰ τὰ ἄλλα. 
ἀρ᾽ οὖν οὕτω καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς μόρια οὐκ ἔστι τὸ ἕτερον 
οἷον τὸ ἕσερον, οὔτε αὐτὸ οὔτε ἡ δύναμις αὐτοῦ; ἢ δῆλα 

δὴ ὅτι οὕτως ἔχει, εἴπερ τῷ παραδείγματί γε ἔοικεν; 
"4A οὕτως, ἔφη, ἔχει, ὦ Σώκρατες. Καὶ ἐγὼ εἶπον" 

5.2. Οὐδὲν ἄρα ἐστὶ τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων ἄλλο οἷον ἐπι- 
στήμη, οὐδ᾽ οἷον δικαιοσύνη, οὐδ᾽ οἷον ἀνδρία, οὐδ᾽ οἷον 
σωφροσύνη, οὐδ᾽ οἷον ὁσιότης. Οὐκ ἔφη. Φέρε δή, ἔφην 
ἐγώ, κοινῇ σκεψώμεθα ποῖόν τὶ αὐτῶν ἐστὶν ἕκαστον. 
πρῶτον μὲν τὸ τοιόνδε ἡ δικαιοσύνη πρᾶγμά τί ἐστιν 
ἢ οὐδὲν πρᾶγμα; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ" τί δὲ σοί; Koi 
ἐμοί, ἔφη. Τί οὖν; εἴ τις ἔροιτο ἐμέ τε καὶ σέ, à Πρω- 

ταγόρα τε καὶ Σώκρατες, εἴπετον δή μοι, τοῦτο τὸ σιρᾶγμα 

ὃ ὠνομάσατε ἄρτι, ἡ δικαιοσύνη, αὐτὸ τοῦτο δίκαιόν 
ἐστιν ἢ ἄδικον; ἐγὼ μὲν ἂν αὐτῷ ἀποκριναίμην ὅτι 
δίκαιον: σὺ δὲ τίν᾽ dv ψῆφον ϑεῖο; τὴν αὐτὴν ἐμοὶ ἢ 
ἄλλην; Τὴν αὐτήν, ἔφη. Ἔσειν ἄρα τοιοῦτον ἡ δικαιο- 
σίνη οἷον δίκαιον εἶναι, φαίην ἂν ἔγωγε ἀποκρινόμενος 

43. τῷ ἐρωτῶντι. οὐκοῦν καὶ σύ; Ναί, ἔφη.. Ei οὖν μετὰ 
τοῦτο ἡμᾶς ἔροιτο, Οὐκοῦν καὶ ὁσιότητά τινά φατε εἶναι; 

φαῖμεν ἄν, εἷς ἐγῴμαι. Ναί, ἦ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν φατὲ 

.--΄ 

— 

» 
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καὶ τοῦτο πρᾶγμά τι εἶναι; φαῖμεν ἄν. ἢ ov; Καὶ τοῦτο 
συνέφη. Πότερον δὲ τοῦτο αὐτὸ τὸ πρᾶγμά φατε τοι- 
οὗτον πεφυκέναι οἷον ἀνόσιον εἶναι 7) οἷον ὅσιον; ἀγα- 
νακτήσαιμ᾽ ἂν ἔγωγ᾽, ἔφην, τῷ ἐρωτήματι, καὶ εἴποιμ᾽ ὧν 
Εὐφήμει, ὦ ἄνϑρωπε᾽ σχολῇ μέντ᾽ ὧν τι ἄλλο ὅσιον εἴη, 
εἰ μὴ αὐτή γε ἡ ὁσιότης ὅσιον ἔσται .: τί δὲ σύ; οὐχ οὕτως 
ὧν ἀποκρίναιο; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

XEX. Εἰ οὖν μετὰ τοῦτ᾽ εἴποι ἐρωτῶν ἡμᾶς, Πῶς 
οὖν ὀλίγον πρότερον ἐλέγετε; dQ' οὐκ ὀρθῶς ὑμῶν κατή- 
κουσα; ἐδόξατέ μοι φάναι τῆς ἀρετῆς μόρια εἶναι οὕτως 
ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, ὡς οὐκ εἶναι τὸ ἕτερον αὐτῶν οἷον 
τὸ ἕτερον, εἴποιμ᾽ ἂν ἔγωγε ὅτι Τὰ μὲν ἄλλα ὀρϑώς 
ἤκουσας, ὅτι δὲ καὶ ἐμὲ οἴξε εἰπεῖν τοῦτο, παρήκουσας" 
Πρωταγόρας | γὰρ ὅδε ταῦτα ἀπεκρίνατο, ἐγὼ δὲ ἠρώτων.,ν. 25). 
εἰ οὖν εἴποι, ᾿Δλληϑῆ ὅδε λέγει, ὦ Πρωταγόρα; σὺ φὴς 
οὐκ εἶναι τὸ ἕτερον μόριον οἷον τὸ ἕτερον τῶν τῆς ἀρετῆς; 
σὸς οὗτος ὁ λόγος ἐστί; τί ἂν αὐτῷ ἀποκρίναιο; ᾿Ανάγκη, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁμολογεῖν. Τί οὖν, ὦ Πρωταγόρα, r^. 
ἀποκρινούμεθα αὐτῷ ταῦτα ὁμολογήσαντες, ἐὰν ἡμᾶς 
ἐπανέρηται, Οὐκ ἄρα ἐσεὶν ὁσιότης οἷον δίκαιον εἶναι 
πρᾶγμα, οὐδὲ δικαιοσύνη οἷον ὅσιον, ἀλλ᾽ οἷον μὴ ὅσιον" 
5 δ᾽ ὁσιότης olov μὴ δίκαιον, ἀλλ᾽ ἄδικον ἄρα, τὸ δὲ 
ἀνόσιον; τί αὐτῷ ἀποκρινούμεϑα; ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸς 
ὑπέρ γε ἐμαυτοῦ φαίην ἂν καὶ τὴν δικαιοσύνην ὅσιον 
εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον" καὶ ὑπὲρ σοῦ δέ, εἴ με 
ἐῴης, ταὐτὰ ἂν ταῦτα ἀποκρινοίμην, ὅτι ἤτοι ταὐτόν γέ 

. ἐστι δικαιότης ὁσιότητι ἢ ὅ τι ὁμοιότατον, καὶ μάλιστα 
πάντων ἢ τε δικαιοσύνη οἷον ὁσιότης καὶ y ὁσιότης οἷον 
δικαιοσύνη. ἀλλ᾽ ὅρα, εἰ διακωλύεις ἀποκρίνεσθαι, ἢ καὶ 
σοὶ συνδοκεῖ οὕτως. Οὐ πάνυ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώ- 

κρατες, οὕτως ἁπλοῦν εἶναι, ὥστε συγχωρῆσαι τήν τε 
δικαιοσύνην ὅσιον εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον, ἀλλά 
τί μοι δοκεῖ ἐν αὐτῷ διάφορον εἶναι. ἀλλὰ τί τοῦτο δια- 
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φέρει; ἔφη" εἰ γὰρ βούλει, ἔστω ἡμῖν καὶ δικαιοσύνη 
4.5, ὅσιον καὶ ὁσιότης δίκαιον. Μή μοι, ἦν δ᾽ ἐγώ" ov0iv2gyf 25: 

γὰρ δέομαι τὸ εἰ βούλει τοῦτο καὶ εἴ σοι δοκεῖ ἐλέγχε- 
σθαι, ἀλλ ἐμέ τε καὶ σέ. τὸ δ᾽ ἐμέ τε καὶ σέ τοῦτο 
λέγω, οἰόμενος οὕτω τὸν λόγον βέλειστ᾽ ἂν ἐλέγχεσθαι, εἴ 
τις τὸ εἴ ἀφέλοι αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἡ δ᾽ ὅς, προσέοικέ 
τι δικαιοσύνη ὁσιότητι" καὶ γὰρ ὁτιοῦν ὁτῳοῦν ἁμῇ γέ πῃ 
προσέοικε. τὸ γὰρ λευκὸν τῷ μέλανι ἔστιν ὅπῃ προσέοικε, 

καὶ τὸ σκληρὸν τῷ μαλακῷ, καὶ τάλλα ἃ δοκεῖ ἐναντιώτατα 
εἶναι ἀλλήλοις. καὶ ἃ τότε ἔφαμεν ἄλλην δύναμιν ἔχειν 
καὶ οὐκ εἶναι τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον, τὰ τοῦ προσώπου 

μόρια, ἁμῇ γέ πῃ προσέοικε καὶ ἔστε τὸ ἕτερον οἷον τὸ 
ἕτερον' ὥστε τούτῳ γε τῷ τρόπῳ κᾶν ταῦτα ἐλέγχοις, εἰ ; 
βούλοιο, ες ἅπαντά ἐστιν ὅ ομοιὰ ἀλλήλοις. ἀλλ᾽ οὐχὶ τὰ | 

OLOLÓV τι ἔχοντα ὅ rid δίκαιον καλεῖν, οὐδὲ τὰ ἀνόμοιόν 

“6τι ἔχοντα ἀνόμοια, κἂν πάνυ σμικρὸν ἔχῃ τὸ ὅμοιον. Καὶ Z8 dveje 7 τὸ 
ἐγὼ ϑαυμάσας εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἦ γὰρ οὕτω σοι τὸ L^ AL fae 
δίκαιον καὶ τὸ ὅσιον πρὸς ἄλληλα ἔχει, ὥστε ὅμοιόν τι ΄ 
σμικρὸν ἔχειν ἀλλήλοις; Οὐ πάνυ, ἔφη, οὕτως, οὐ μέντοι 
οὐδὲ αὖ | ὡς σύ μοι δοκεῖς οἴεσϑαι. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφην ἐγώ, 
ἐπειδὴ δυσχερῶς δοκεῖς μοὶ ἔχειν πρὸς τοῦτο, τοῦτο μὲν 

,..332.ἐάσωμεν, τόδε δὲ ἄλλο ὧν ἔλεγες ἐπισκεφώμεϑα. 

XX. ᾿ἀφροσύνην τι καλεῖς; Ἔφη. Τούτῳ τῷ πραγ- 
ἐγ utt οὐ πᾶν τοὐναντίον ἐστὶν ἡ σοφία; Ἔμοιγε δοκεῖ, 
hn 7 ἔφη. Πότερον δὲ ὅταν πράττωσιν ἄνθρωποι ὀρθῶς τε καὶ 
nel PB ὠφελίμως, τότε σωφρονεῖν σοι δοκοῦσιν οὕτω πράττοντες, 

ἢ εἰ τοὐναντίον ἔπραττον; Σωφρονεῖν, ἔφη. Οὐκοῦν χδλὰ 7, γύναι 

σωφροσύνῃ σωφρονοῦσιν; ; ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν οἱ μὴ jetàs,, Axrrer 

πράττοντες ἀφρόνως πράττουσι καὶ οὐ σωφρονοῦσιν οὕτω ; 
πράττοντες; Συνδοκεῖ μοι, ἔφη. Τοὐναντίον ἄρα ἐστὶ. τὸ err Rp 33 

ἀφρόνως πράττειν τῷ σωφρόνως. Ἔφη. Οὐκοῦν τα δὲν 

ἀφρόνως πραττόμενα ἀφροσύνῃ πράττεται, τὰ δὲ σωφφρό- 

90g σωφροσύνῃ; Ὡμολόγει. Οὐκοῦν εἴ τι ἰσχύϊ πράττεται, 
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ἐσχυρῶς πράττεται, καὶ εἴ τι ἀσθενείᾳ, ἀσθενῶς; ᾿Εδόκει. 
Καὶ εἴ τι μετὰ τάχους, ταχέως, καὶ εἴ τι μετὰ βραδυτῆ- 

τος, βραδέως; Ἔφη. Καὶ εἴ τε δὴ ὡσαύτως πράττεται, 
ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πράττεται, καὶ εἴ τι ἐναντίως, ὑπὸ τοῦ 

ἐναντίου; Συνέφη. Φέρε δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔστι τι καλόν: Z7. 

Συνεχώρει. Τούτῳ ἔστι τι ἐναντίον πλὴν τὸ αἰσχρόν; 
Οὐκ ἔστιν. Τί δέ; ἔστι τι ἀγαθόν; Ἔστιν. Τούτῳ ἔστι 
τι ἐναντίον πλὴν τὸ κακόν; Οὐκ ἔστιν. Τί δέ; ἔστι τι 
ὀξὺ ἐν φωνῇ; Ἔφη. Τούτῳ μὴ ἔστι τι ἐναντίον ἄλλο 

j, πλὴν τὸ βαρύ; Οὐκ ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἑνὶ ἑκάστῳ 

| | τῶν ἐναντίων ἕν μόνον ἐστὶν ἐναντίον καὶ οὐ πολλά; 
Συνωμολόγει. Ἴθι δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀναλογισώμεϑα τὰ 
ὡμολογημένα ἡμῖν. ὡμολογήκαμεν ἕν b») μόνον ἐναντίον 

εἶναι, πλείω δὲ μή; 'Ωμολογήκαμεν. Τὸ δὲ ἐναντίως πρατ- 
τόμενον ὑπὸ ἐναντίων πράττεσθαι; Ἔφη. ἹὩὩμολογήκαμεν 
δὲ ἐναντίως πράττεσθαι ὃ ὧν ἀφρόνως πράττηται τῷ 
σωφρόνως πραττομένῳ; Ἔφη. Τὸ δὲ σωφρόνως πραττό- 
μενον ὑπὸ σωφροσύνης πράττεσθαι, τὸ δὲ ἀφρόνως ὑπὸ 
ἀφροσύνης; Συνεχώρει. Οὐκοῦν εἴπερ ἐναντίως πράττεται, 

ὑπὸ ἐναντίου πράττοιτ᾽ ἄν; Ναί. Πράττεται δὲ τὸ μὲν 
ὑπὸ σωφροσύνης, τὸ δὲ ὑπὸ ἀφροσύνης; Ναί. 'Evev- 
τίως; Πάνν γε. Οὐκοῦν ὑπὸ ἐναντίων ὄντων; Ναί. 
Ἐναντίον ἄρ᾽ ἐσεὶν ἀφροσύνη σωφροσύνῃ; Φαίνεται. 
Μέμνησαι οὖν ὅτι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡμολόγηται ἡμῖν 
ἀφροσύνη σοφίᾳ ἐναντίον εἶναι; Συνωμολόγει. ^E» δὲ 
bv) μόνον ἐναντίον εἶναι; Φημί. Πότερον οὖν, ὦ Πρω- 59. 

2603 ̓ Ι ταγόρα, λύσωμεν | τῶν λόγων; τὸ ἕν ἑνὶ μόνον ἐναντίον 4. 535. 
* -- εἶναι, ἢ ἐκεῖνον ἐν ᾧ ἐλέγετο ἕτερον εἶναι σωφροσύνης 
νος σοφία, μόριον δὲ ἑκάτερον ἀρετῆς, καὶ πρὸς τῷ ἕτερον 

εἶναι καὶ ἀνόμοια καὶ αὐτὰ καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν, ὥσ- 

περ τὰ τοῦ προσώπου μόρια; πότερον οὖν δὴ λύσωμεν; 
“πόαν τα οὗτοι γὰρ οἱ λόγοι ἀμφότεροι οὐ πάνυ μουσικῶρ λέγονται" 
1,443) οὐ γὰρ συνάδουσιν οὐδὲ συναρμόττουσιν ἀλλήλοις. πῶς Φ 
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γὰρ dv συνάδοιεν, εἴπερ ye ἀνάγκη ἑνὶ μὲν ὃν μόνον ἔναν- 
víov εἶναι, πλείοαι δὲ μή, τῇ δὲ ἀφροσύνῃ ἑνὶ ὄντ ὄντι q. 419-2. 
σοφία ἐναντία καὶ οαφροσύνη αὖ φαίνεται. ἦ γάρ, ὦ 

Πρωταγόρα; ἔφην ἐγώ. ἢ ἄλλως πως; ἹὩμολόγησε καὶ 

μάλ᾽ ἀκόντως. Οὐκοῦν ἕν ἂν sig ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ 
σοφία; τὸ δὲ πρότερον αὖ ἐφάνη ἡμῖν ἡ δικαιοσύνη καὶ 

“4 ἡ ὁσιότης σχεδόν τι ταὐτὸν ὄν. ἴϑι δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ 
Πρωταγόρα, μὴ ἀποκάμωμεν, ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ διασκε- 
ψώμεϑα. ἄρά τίς σοι δοκεῖ ἀδικῶν ἄνθρωπος σωφρονεῖν, 
ὅτε ἀδικεῖ; Αἰσχυνοίμην ὧν ἔγωγ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
τοῦτο ὁμολογεῖν, ἐπεὶ πολλοί γέ φασι τῶν ἀνθρώπων. 9) 5a ἐστὶ of 

Πότερον ovv πρὸς "ἐκείνους τὸν λόγον ποιήσομαι, ἔφην, poo — life] - 

ἢ πρὸς σέ; Ἐὲῤ βούλει, ἔφη, πρὸς τοῦτον πρῶτον τὸν 

λόγον διαλέχϑητι τὸν τῶν πολλῶν. ᾿Αλλ οὐδὲν μοι δια- 
φέρει, ἐὰν μόνον σύ γε ἀποκρίνῃ, εἴτ᾽ οὖν δοκεῖ σοι ταῦτα, 
εἴτε μή. τὸν γὰρ λόγον ἔγωγε μάλιστα ἐξεεάξω, συμβαίνει 
μέντοι ἴσως καὶ ἐμὲ τὸν ἐρωτῶντα καὶ τὸν ἀποκρινόμενον 
ἐξετάξεσϑαι. 

Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐκαλλωπίξετο ἡμῖν ὁ “Πρωταγόρας. 
τὸν γὰρ λόγον ἠτιᾶτο δυσχερῆ εἶναι" ἔπειτα μέντοι συνε- 
χώρησεν ἀποκρίνεσθαι. - τ΄ 

ὅσ. ἌΧΟΧΙΕΙ. "I9; δή, ἔφην ἐγώ, ἐξ ἀρχῆς μοι ἀπόκριναι. 
δοκοῦσί τινές σοι σωφρονεῖν ἀδικοῦντες; Ἔστω, ἔφη. Τὸ 

δὲ σωφρονεῖν λέγεις εὖ φρονεῖν; Ἔφη. Τὸ δ᾽ εὖ φρονεῖν 

εὖ βουλεύεσθαι, ὅτι ἀδικοῦσιν; Ἔστω, ἔφη. Πότερον, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ εὖ πράττουσιν ἀδικοῦντες ἢ εἰ κακῶς; Εἰ 
εὖ. Λέγεις οὖν ἀγαθὰ ἄττα εἶναι; Δέγω. "AQ οὖν, ἦν 
δ᾽ ἐγώ, ταῦτ᾽ ἐσεὶν ἀγαθά, & ἐστιν ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώ- 
ποις; Καὶ vol μὰ Z4, ἔφη, κἂν “μὴ τοῖς ἀνθρώποις 

6A ὠφέμμα ἦ, ἔγωγε καλῶ ἀγαθά. Καί μοι ἐδόκει ὁ Πρω- 
ταγόρας ἤδη τετραχύνϑαιε τε καὶ ἀγωνιᾷν καὶ παρατετάχϑαι 

πρὸς τὸ ἀποκρίνεσθαι. ἐπειδὴ οὖν ἑώρων αὐτὸν οὕτως 
ἔχοντα, εὐλαβούμενος ἠρέμα ἠρόμην. Πότερον, ἦν δ᾽ 
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ἐγώ, λέγεις, ὦ Πρωταγόρα, | ἃ μηδενὶ ἀνθρώπων ὠφέλιμά pr. 354. 

ἐστιν, ἢ ἃ μηδὲ τὸ παράπαν ὠφέλιμα; καὶ τὰ τοιαῦτα σὺ 
ἀγωθὰ καλεῖς; Οὐδαμῶς, ἔφη" ἀλλ᾽ ἔγωγε πολλὰ oló ἃ 

Y pos μείων χ»»οὐἰνθρώποις μὲν ἀνωφελῆ ἐστί, καὶ φιτία καὶ ποτὰ καὶ 
μι reri ὦ “φάρμακα καὶ ἄλλα μυρία, τὰ δέ γε ὠφέλιμα" τὰ δὲ ἀν- 
Vai ar j ἐν οὐδέ ἵπποις δέ" τὰ δὲ βουσὶ μόν : x ρώποις μὲν οὐδέτερα, ἵπποις δέ μόνον, τὰ 

δὲ κυσί᾽ τὰ δέ γε τούτων μὲν οὐδενί, δένδροις δέ" τὰ δὲ 
τοῦ δένδρον ταῖς μὲν δίξαις ἀγαθά, ταῖς δὲ βλάσταις 

πονηρά, οἷον καὶ ἡ κόπρος πάντων τῶν φυτῶν ταῖς μὲν 
δίξαις ἀγαθὸν παραβαλλομένη, εἰ δ᾽ ἐθέλοις ἐπὶ τοὺς 

πεόρϑους καὶ τοὺς νέους κλῶνας ἐπιβάλλειν, πάντα ἀπόλ- 
λυσιν᾽ ἐπεὶ καὶ τὸ ἕλαιον τοῖς μὲν φυτοῖς ἅπασίν ἔστε 
πάγκακον καὶ ταῖς ϑριξὶ πολεμιώτατον ταῖς τῶν ἄλλων 
ξώων πλὴν ταῖς τοῦ ἀνθρώπου, ταῖς δὲ τοῦ ἀνθρώπου 

ἀρωγὸν καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι. οὕτω δὲ ποικίλον τί ἐστε τὸ ὁ2. 
ἀγαϑὸν καὶ παντοδαπόν, ὥστε καὶ ἐνταῦϑα τοῖς μὲν ἔξω- 
Ov τοῦ σώματος ἀγαϑόν ἔστι τῷ ἀνθρώπῳ, τοῖς δ᾽ ἐντὸς 
ταὐτὸ τοῦτο κάκιστον" καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἐχτροὶ πάντες 
ἀπαγορεύουσι τοῖς ἀσϑενοῦσι μὴ χρῆσθαι ἐλαίῳ, ἀλλ᾽ T 
0 τι σμικροτάτῳ ἐν τούτοις οἷς μέλλει ἔδεσθαι, ὅσον μόνον 
τὴν δυσχέρειων κατασβέσαι τὴν ἐπὶ ταῖς αἰσϑήσεσι ταῖς 
διὰ τῶν δινῶν γιγνομένην ἐν τοῖς σιτίοις τε καὶ ὄψοις. 

ΧΧΙΕΙ. Εὐπτόντος οὖν ταῦτα αὐτοῦ οἱ παρόντες ἀνε- 
ϑορύβησαν dg εὖ λέγοι. καὶ ἐγὼ εἶπον: Ὦ Πρωταγόρα, 
ἐγὼ τυγχάνω ἐπιλήσμων τις ὧν ἀνϑρωπὸς, καὶ ἐάν τίς μοι 
μακρὰ λέγῃ, ἐπιλανθάνομαι περὶ οὗ ὧν ἢ 0 λόγος. ὥσπερ 
οὖν εἰ ἐτύγχανον ὑπόκωφος ὦν, ᾧου dv γρῆναι, εἴπερ 
ἔμελλές μοι διαλέξεσθαι, μεῖξον φϑέγγεσθαι ἢ πρὸς τοὺς 
ἄλλους, οὕτω καὶ νῦν, ἐπειδὴ ἐπιλήσμονι ἐνέτυχες, σύν- 
τεμνέ μοι τὰς ἀποκρίσεις καὶ βραχυτέρας ποίει, εἰ μέλλω 
σοι ἔπεσϑαι. Πῶς οὖν κελεύεις μὲ βραχέα ἀποκρίνεσθαι; 
ἢ βραχύτερά σοι, ἔφη, ἀποχρίνωμαι ἢ δεῖ; Μηδαμῶς, ἦν 
δ᾽ ἐγώ. ᾿Αλλ ὅσα δεῖ; ἔφη. No, ἦν δ᾽ ἐγώ. Πότερα 
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ov» οσα ἐμοὶ δοκεῖ δεῖν ἀποκρίνεσθαι, τοσαῦτά σοι ἀπο- ἢ 
62. κρίνωμαι, ἢ ὅσα σοί; ᾿Δκήκοα γοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι σὺ οἷός 

v εἶ καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλον διδάξαι περὶ τῶν αὐτῶν καὶ μακρὰ 34»... 5 "m 
λέγειν, ἐὰν βούλῃ, οὕτως ὥστε τὸν λόγον μηδέποτε ἐπιλι-5 
πεῖν, καὶ αὖ βραχέα οὕτως ὥστε μηδένα σοῦ ἐν βραχυ- 

2" 35/tígoug | εἰπεῖν. εἰ οὖν μέλλεις ἐμοὶ διαλέξεσθαι, τῷ ἑτέρῳ 

χρῶ τρύπῳ πρός με, τῇ βραχυλογίᾳ. ἢ Σώκρατες, ἔφη, 
ἐγὼ πολλοῖς ἤδη εἰς ἀγῶνα λόγων ἀφικόμην ἀνθρώποις, pne 
καὶ εἰ τοῦτο ἐποίουν ὃ σὺ κελεύεις, ἐς ὁ ἀντιλέγων ἐκέ- | 

Aevé μὲ διαλέγεσθαι, οὕτω διελεγόμην, οὐδενὸς ἂν βελτίων 
ἐφαινόμην οὐδ᾽ ἂν ἐγένετο Πρωταγόρου ὄνομα ἐν τοῖς 

ό. Ἕλλησιν. Καὶ ἐγώ — ἔγνων γὰρ ὅτι οὐκ ἤρεσεν αὐτὸς 
αὐτῷ ταῖς ἀποκρίσεσι ταῖς ἔμπροσθεν, καὶ ὅτι οὐκ ἐθε- 
λήσοι ἑκὼν εἶναι ἀποκρινόμενος διαλέγεσθαι — ἡγησάμενος 
οὐκέτι ἐμὸν ἔργον εἶναι παρεῖναι ἐν ταῖς συνουσίαις, ᾿4λλά 
τοι, ἔφην, ὦ Πρωταγόρα, οὐδ᾽ ἐγὼ λιπαρῶς ἔχω παρὰ 
τὰ σοὶ δοκοῦντα τὴν συνουσίαν ἡμῖν γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐπει- 
δὰν σὺ βούλη διαλέγεσθαι ὡς ἐγὼ δύναμαι ἕπεσθαι, τότε 
σοι διαλέξομαι. σὺ μὲν γάρ, ὡς λέγεται περὶ σοῦ, φὴς δὲ 
καὶ αὐτός, καὶ ἐν μακρολογίᾳ καὶ ἐν βραχυλογίᾳ οἷός τ᾽ 
εἶ συνουσίας ποιεῖσθαι" σοφὸς γὰρ εἶ' ἐγὼ δὲ τὰ μακρὰ 
ταῦτα ἀδύνατος, ἐπεὶ ἐβουλόμην ἂν οἷός v εἶναι. ἀλλὰ 
σὲ ἐχρῆν ἡμῖν συγχωρεῖν τὸν ἀμφότερα δυνάμενον, ἵνα 
συνουσία ἐγίγνετο" νῦν δὲ ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις καὶ ἐμοί τις 

ἀσχολία ἐστὶ καὶ οὐκ ἂν οἷός v εἴην σοι παραμεῖναι ἀπο- 
τείνοντε μακροὺς λόγους -- ἐλθεῖν γάρ ποί με δεῖ — εἶμι" 

ἐπεὶ καὶ ταῦτ᾽ ἂν ἴσως οὐκ ἀηδῶς σὸν ἤκονον. 

6ς.. Καὶ ἅμα ταῦτ᾽ εὐτὼν ἀνιστάμην ὡς ἀπιών. καί μου 
ἀνισταμένου ἐπιλαμβάνεται ὁ Καλλίας τῆς χειρὸς τῇ δεξιῷ, 
τῇ δ᾽ ἀριστερᾷ ἀντελάβετο τοῦ τρίβωνος τουτουΐ, καὶ εἶπεν" 
Οὐκ ἀφήσομέν σε, ὦ Σώκρατες" ἐὰν γὰρ σὺ ἐξέλθης, 
οὐχ ὁμοίως ἡμῖν ἔσονται οἱ διάλογοι. δέομαι οὖν σον πα- 
φραμεῖναι ἡμῖν. ὡς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἑνὸς ἥδιον ἀκούσαιμι ἢ 

PLATO VY 6 
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σοῦ τε καὶ Πρωταγόρου διαλεγομένων" ἀλλὰ χάρισαι ἡμῖν 
πᾶσιν. Καὶ ἐγὼ εἶπον -- ἤδη δὲ ἀνεστήκη ὡς ἐξιών — 
Ὦ, παῖ Ἱππονίκου, ἀεὶ μὲν ἔγωγέ σου τὴν φιλοσοφίαν 
ἄγαμαι, ἀτὰρ καὶ νῦν ἐπαινῶ καὶ φιλῶ, ὥστε βουλοίμην 
ἂν χαρίξεσθαί σοι, εἴ μον δυνατὰ δέοιο. νῦν δ᾽ ἐστὶν 

irt visif ρισπερ ἂν εἰ δέοιό μου Κρίσωνι τῷ j Ἱμεραίῳ δρομεῖ ἀκμά- 

vig pii 22. 2 ζοντι ἕπεσθαι, ἢ τῶν δολιχοδρύμων τῷ 7 τῶν ἡμεροδρό 336 

x/I,$, 43,19. Fin. "v" id διαϑεῖν vs xol ἔπεσϑαι. ebxou ἄν σοι ὅτι πολὺ 
Wed. XJ. m. ooo. 
42. Ἴ σοῦ βαιλον: ἐγὼ ἐμαυτοῦ δέομαι ϑέουσι τούτοις ἀκολου- 

ϑεῖν, ἀλλ᾽ οὐ γὰρ δύναμαι, ἀλλ᾽ εἴ τι δέει ϑεάσασθϑαι ἐν 

τῷ αὐτῷ ἐμέ τε καὶ Κρίσωνα θέοντας, τούτου δέου συγ- 
καϑεῖναι" ἐγὼ μὲν γὰρ οὐ δύναμαι ταχὺ ϑεῖν, οὗτος δὲ 

δύναται βραδέως. εἰ οὖν ἐπιϑυμεῖς ἐμοῦ καὶ Πρωταγόρου 
ἀκούειν, τούτου δέον, ὥσπερ τὸ πρῶτόν μοι ἀπεκρίνατο 

διὰ βραχέων τε καὶ αὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα, οὕτω καὶ νῦν 
ἀποκρίνεσθαι. εἰ δὲ μή, τίς 0 τρόπος ἔσται τῶν διαλόγων; 
χωρὶς γὰρ ἔγωγ᾽ ᾧμην εἶναι τὸ συνεῖναί τε ἀλλήλοις δια- 
λεγομένους καὶ τὸ δημηγορεῖν. ᾿Αλλ ὁρᾷς, ἔφη, ὦ Σώ-ρά 
κρατες᾽ δίκαια δοκεῖ λέγειν Πρωταγόρας ἀξιῶν αὐτῷ τε 
ἐξεῖναι διαλέγεσϑαι ὅπως βούλεται καὶ σοὶ ὅπως ἂν αὖ 

σὺ βούλῃ. 
Χ ΧΙ. Ὑπολαβὼν οὖν ὁ ᾿Δλκιβιάδης, Οὐ καλῶς 

λέγεις, ἔφη, ὦ Καλλία: Σωκράτης μὲν γὰρ ὅδε ὁμολογεῖ 
μὴ μετεῖναί οἱ μακρολογίας καὶ παραχωρεῖ Πρωταγόρα, 

τοῦ δὲ διαλέγεσθαι οἷός τ᾽ εἶναι καὶ ἐπίστασϑαι λόγον τε 

δοῦναι καὶ δέξασθαι ϑαυμάξοιμ᾽ ἂν εἴ τῳ ἀνθρώπων πα- 

ραχωρεῖ. εἰ μὲν οὖν καὶ Πρωταγόρας ὁμολογεῖ φαυλότερος 
εἶναι Σωκράτους διαλεχϑῆναι, ἐξαρκεῖ Σωκράτει" εἰ δὲ 
ἀντιποιεῖται, διαλεγέσθω ἐρωτῶν τε καὶ ἀποκρινόμενος, 

ej HJ. μὴ ἐφ᾽ ἑκάστῃ ἐρωτήσει μακρὸν λόγον ἀποτείνων, ἐκκρούων 

τοὺς λόγους καὶ οὐκ ἐθέλων διδόναι λόγον, ἀλλ᾽ ἀπομη- 
κύνων ἕως ἂν ἐπιλάϑωνται περὶ Otov τὸ ἐρώτημα ἦν οἱ 
πολλοὶ τῶν ἀκουόντων, ἐπεὶ Σωκράτη γε ἐγὼ ἐγγυῶμαι 
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μὴ ἐπιλήσεσθαι, οὐχ ὅτι παίξει καί φησιν ἐπιλήσμων εἶναι. HJ o. 37. 
ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ ἐπιεικέστερα Σωκράτης λέγειν" di^ neon Jefes 10i 

γὰρ ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀποφαίνεσθαι. 

4x Μετὰ δὲ τὸν ᾿Αλκιβιάδην, ὡς ἐγώμαι, Κριτίας ἦν ὁ 
εἰπών: Ὦ Πρόδικε καὶ Ἱππία, Καλλίας μὲν δοκεῖ μοι 
μάλα πρὸς Πρωταγόρου εἶναι, ᾿Αλκιβιάδης δὲ ἀεὶ φιλόνει- 
κός ἐστε πρὸς ὃ ἂν ὁρμήσῃ. ἡμᾶς δὲ οὐδὲν δεῖ συμφιλο- 
νεικεῖν οὔτε Σωκράτει οὔτε Πρωταγόρᾳ, ἀλλὰ κοινῇ ἀμ- 
φοτέρων δεῖσϑαι μὴ μεταξὺ διαλῦσαι τὴν ξυνουσίαν. 

337] Εἰπόντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα, ὁ Πρόδικος, Καλῶς μοι, 

ἔφη, δοκεῖς λέγειν, ὦ Κριτία" χρὴ γὰρ τοὺς ἐν τοιοῖσδε 
λόγοις παραγιγνομένους κοινοὺς μὲν εἶναι ἀμφοῖν τοῖν 

ἑκατέρῳ, ἀλλὰ τῷ μὲν σοφωτέρῳ πλέον, τῷ δὲ ἀμαϑεστέρῳ 

64. ἔλαττον. ἐγὼ μὲν καὶ αὐτός, ὦ Πρωταγόρα τε καὶ Σώ- 

69. 

πκρατες, ἀξιῶ ὑμᾶς συγχωρεῖν καὶ ἀλλήλοις περὶ τῶν λόγων 
ἀμφισβητεῖν μέν, ἐρίξειν δὲ μή ἀμφισβητοῦσι μὲν γὰρ καὶ 
δι’ εὔνοιαν οἱ φίλοι τοῖς φίλοις, ἐρίξουσι δὲ οἱ διάφοροέ 
τε καὶ ἐχϑροὶ ἀλλήλοις. καὶ οὕτως ἂν καλλίστη ἡμῖν ἡ 

συνουσία γίγνοιτο. ὑμεῖς τε γὰρ οἱ λέγοντες μάλιστ᾽ ἂν 
οὕτως ἐν ἡμῖν τοῖς ἀκούουσιν εὐδοκιμοῖτε καὶ οὐκ ἐπαι- 
ψοῖσϑε -- εὐδοκιμεῖν μὲν γὰρ ἔστε παρὰ ταῖς ψυχαῖς τῶν 
ἀκουόντων ἄνευ ἀπάτης, ἐπαινεῖσθαι δὲ ἐν λόγῳ πολλάκις 
παρὰ δόξαν ψευδομένων —, ἡμεῖς τ᾽ αὖ οἱ ἀκούοντες 
μάλιστ᾽ ἂν οὕτως εὐφραινοίμεθα, οὐχ ἡδοίμεϑα᾽ εὐφραί- 
νεσϑαι μὲν γὰρ ἔστι μανϑάνοντά τι καὶ φρονήσεως μετα- 

λαμβάνοντα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ, ἥδεσθαι δὲ ἐσθίοντά τι 7] 
ἄλλο ἡδὺ πάσχοντα αὐτῷ τῷ σώματι. Ταῦτα οὖν εἰπόντος 
τοῦ Προδίκου, πολλοὶ πάνυ τῶν παρόντων ἀπεδέξαντο. 

XXIV. μετὰ δὲ τὸν Πρόδικον Ἱππίας 0 σοφὸς 
εἶπεν, Ὦ ἄνδρες, ἔφη, οἱ παρόντες, ἡγοῦμαι ἐγὼ ὑμᾶς 
συγγενεῖς v& καὶ οὐιείους καὶ πολίτας ἅπαντας εἶναι φύσει, 

ero. Vy. 732. 

er rim 
διαλεγομένοιν ἀκφοατάς, ἴσους δὲ μή. ἔστι γὰρ οὐ ταὐτόν" L^ 

κοινῇ uiv γὰρ ἀκοῦσαι δεῖ di ἀμφοτέρων , μὴ ἴσον δὲ veiueuy 

vr Ap 

s rhe 
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ley. Xpf$5.6.9.. 09 νόμῳ᾽ τὸ γὰρ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φύσει συγγενές ἐστιν, 
4 UNS Pu Te g δὲ νόμος, τύραννος ὧν τῶν ἀνθρώπων, πολλὰ παρὰ 
Pén2. 3ι.,94.“ϑοξὴν φύσιν βιάξεται. ἡμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν μὲν φύσιν τῶν 

πραγμάτων εἰδέναι, σοφωτάτους δὲ ὄντας τῶν Ἑλλήνων, 
Ἰσέίγισο ruméne καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο νῦν συνεληλυϑύτας τῆς τε Ἑλλάδος 
“5. Ep PA Mus αὐτὸ τὸ πρυτανεῖον τῆς σοφίας καὶ αὐτῆς τῆς πόλεως 
YA TE, d: εἰς τὸν μέγιστον καὶ ὀλβιώτατον οἶκον τόνδε, μηδὲν τού- 

του τοῦ ἀξιώματος ἄξιον ἀποφήνασθαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ τοὺς 
φαυλοτάτους τῶν ἀνθρώπων διαφέρεσθαι ἀλλήλοις. ἐγὼ 7o. 
μὲν οὖν καὶ δέομαι καὶ συμβουλεύω, ὦ Πρωταγόρα τε καὶ 
Σώκρατες, συμβῆναι ὑμᾶς ὥσπερ ὑπὸ διαιτητῶν ἡμῶν 
συμβιβαζόντων εἰς τὸ μέσον, καὶ | μήτε σὲ τὸ ἀκριβὲς τοῦτο͵. 495 
εἶδος τῶν διαλόγων ξητεῖν τὸ κατὰ βραχὺ λίαν, εἰ μὴ ἡδὺ 
Πρωταγόρᾳ, ἀλλ᾽ ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι τὰς ἡνίας τοῖς λό- 
γοις, ἵνα μεγαλοπρεπέστεροι xal εὐσγημονέστεροι ὑμῖν φαί- 

νῶλα: Aus ps. 253, 9D TOLL, μήτ᾽ αὖ Πρωταγόραν πάντα κάλων ἐκτείναντα, 

: οὐρίᾳ ἐφέντα, φεύγειν εἰς τὸ πέλαγος τῶν λόγων, ἀπο- 
43.3552. κρύψαντα γῆν, ἀλλὰ μέσον τι ἀμφοτέρους τεμεῖν. αἷς οὖν 
e ofr Δ ωγχωποιήσετε, καὶ πείϑεσϑέ μοι ῥδαβδοῦχον καὶ ἐπιστάτην καὶ 

πρύτανιν ἐλέσθαι, ὃς ὑμῖν φυλάξει τὸ μέτριον μῆκος τῶν 
λόγων ἑκατέρου. ij 

XXV. Ταῦτα ἤρεσε toig παροῦσι, καὶ πάντες ἐπή- 
ψεσαν, καὶ ἐμέ τε ὁ Καλλίας οὐκ ἔφη ἀφήσειν καὶ ἐλέσϑαι 
ἐδέοντο ἐπιστάτην. εἶπον οὖν ἐγὼ ὅτι αἰσχρὸν εἴη βρα-Τίι. 
βευτὴν ἑλέσθαι τῶν λόγων. εἴτε γὰρ χείρων ἔσται ἡμῶν 
ὁ αἱρεϑείς, οὐκ ὀρθῶς ἂν ἔχοι τὸν χείρω τῶν βελτιόνων 
ἐπιστατεῖν, εἴτε ὅμοιος, οὐδ᾽ οὕτως ὀρθῶς" ὁ γὰρ ὅμοιος 

Kuss T4 μι ἡμῖν ὅμοια καὶ ποιήσει, ὥστε ἐκ περιττοῦ ἡρήσεται. ἀλλὰ 
pe δὴ βελτίονα ἡμῶν αἱρήσεσϑε. τῇ μὲν ἀληθείᾳ, dg éyopuar, 

x7 df. y vd ἀδύνατον ὑμῖν ὥστε Πρωταγόρου τοῦδε σοφώτερόν τινὰ 
ἑλέσθαι" εἰ δὲ αἱρήσεσϑε μὲν μηδὲν βελτίω, φήσετε δέ, 
αἰσχρὸν καὶ τοῦτο τῷδε γίγνεται, ὥσπερ φαύλῳ ἀνθρώπῳ 
ἐπιστάτην αἱρεῖσθαι, ἐπεὶ τό γ᾽ ἐμὸν αὐδέν μοι διαφέρει. 
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ἀλλ᾽ οὑτωσὶ ἐϑέλω ποιῆσαι, ἕν᾽ ὃ προθυμεῖσϑε, συνουσία 
τε καὶ διάλογοι ἡμῖν γίγνωνται. εἰ μὴ βούλεται Πρωταγό- 
ρας ἀποκρίνεσθαι, οὗτος μὲν ἐρωτάτω, ἐγὼ δὲ ἀποκρι- 
ψοῦμαι, καὶ ἅμα πειράσομαι αὐτῷ δεῖξαι αἷς ἐγώ φημι 
χρῆναι τὸν ἀποκρινόμενον ἀποκρίνεσθαι ἐπειδὰν δὲ ἐγὼ 

33 ἀποκρίνωμαι ὁπόσ᾽ ἂν οὗτος βούληται ἐρωτᾷν, πάλιν 

οὗτος ἐμοὶ λόγον | ὑποσχέτω ὁμοίως. ἐὰν οὖν μὴ δοκῇ 
πρόϑυμος εἶναι πρὸς αὐτὸ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι, 
καὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς κοινῇ δεησόμεθα αὐτοῦ ἅπερ ὑμεῖς 
ἐμοῦ, μὴ διαφϑείφειν τὴν συνουσίαν. καὶ οὐδὲν δεῖ τού- 
του ἕνεκα ἕνα ἐπιστάτην γενέσϑαι, ἀλλὰ πάντες κοινῇ | 66 

χχιἐπιστατήσετε. Ἐδόκει πᾶσιν οὕτω ποιητέον εἶναι. καὶ ὁ 
Πρωταγόρας πάνυ μὲν οὐκ ἤϑελεν, ὅμως δὲ ἠναγκάσϑη 
ὁμολογῆσαι ἐρωτήσειν, καὶ ἐπειδὰν ἱκανῶς ἐρωτήσῃ, πάλιν 
δώσειν λόγον κατὰ σμικρὸν ἀποκρινόμενος. ἤρξατο οὖν 
ἐρωτῶν οὑτωσί πως. 5 

XXVI. Ἡγοῦμαι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ ἀνδρὶ 
| παιδείας μέγιστον μέρος εἶναι περὶ ἐπῶν δεινὸν εἶναι" 
᾿ ,π3294ἔστι δὲ τοῦτο τὰ ὑπὸ τῶν ποιητῶν λεγόμενα οἷόν τ᾽ εἶναι 

ξυνιέναι & τε ὀρθῶς πεποίηται καὶ ἃ μή, καὶ ἐπίστασθαι 
διελεῖν τε καὶ ἐρωτώμενον λόγον δοῦναι. καὶ δὴ καὶ νῦν 
ἔσται τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ αὐτοῦ μὲν περὶ οὗπερ ἐγώ τε 
καὶ σὺ νῦν διαλεγόμεθα , περὶ ἀρετῆς, μετενηνεγμένον δὲ 

εἰς ποίησιν" τοσοῦτον μόνον διοίσει. λέγει γάρ mov Σι- 

μωνίδης 5 πρὸς Σκόπαν, τὸν Κρέοντος υἱὸν τοῦ Θετταλοῦ, ἤρα Tr Te 
Cr lt or 66 duc; 

ὅτι " Av Q' ἀγαθὸν μὲν ἀλαϑέως γενέσθαι qx 3A Mon forse λᾺΣ 

πόν, geostves καὶ ποσὶ καὶ νόῳ τξτράγωνον, 7", 799 
ἄνεν ψόγου τετὑγμένον. τοῦτο ἐπίστασαι τὸ τὸ ἄσμα Pied 

73. ἢ πᾶν σοι διεξέλθω; Kol ἐγὼ εἶπον ὅτι Οὐδὲν O:i- ἐπί- 
σταμαί τε γάρ, καὶ πάνυ μοι τυγχάνει μεμεληκὸς τοῦ 

ἄσματος. Ev, ἔφη, λέγεις. πότερον οὖν καλῶς σοι δοκεῖ 
πεποιῆσθαι καὶ ὀρθῶς, ἢ οὔ; Πάνυ, ἔφην ἐγώ, καλῶς 

τε καὶ ὀρθῶς. “οκεῖ δέ σοι καλῶς πεποιῆσθαι, εἰ Évav- 
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τία λέγει αὐτὸς ᾿αὐτῷ ὃ ποιητής; Οὐ καλῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ. 
“Ὅρα δή, ἔφη, βέλτιον. AM, ὦ yao, ἔσκεμμαι ἱκανῶς. 
Οἶσϑα οὖν, ἔφη, ὅτι προϊόντος τοῦ ἄσματος λέγει που᾽ 

poe An pad E μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάκειον νέμεται, 
sg. καίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰρῇ μένόν" ταλεπὸν 

5A v σκικΆ. φάτϑ, ἐσθλὸν ἔμεναι. ἐννοεῖς ὅτε O αὐτὸς οὗτος 
fap - καὶ τάδε λέγει κἀκεῖνα τὰ ἔμπροσθεν; Οἶδα, ἦν δ᾽ ἐγώ. 

Δοκεῖ οὖν σοι, ἔφη, ταῦτα ἐκείνοις ὁμολογεῖσϑαι; Φαί- 
ψεται ἔμοιγε. Καὶ ἅμα μέντοι ἐφοβούμην μή τι λέγοι. 
ἥταρ, ἔφην ἐγώ, σοὶ οὐ φαίνεται; Πῶς γὰρ ἂν φαίνοιτο 
ὁμολογεῖν αὐτὸς ἑαυτῷ ὁ ταῦτα ἀμφότερα λέγων, ὅς γὲ τὸ 
μὲν πρῶτον αὐτὸς ὑπέϑετο χαλεπὸν εἶναι ἄνδρα ἀγαϑὸν 
γενέσθαι ἀληϑείᾳ, ὀλίγον δὲ τοῦ ποιήματος εἰς τὸ πρό- 
σϑὲν προελϑὼν ἐπελάϑετο, καὶ Πιττακὸν τὸν ταὐτὰ λέ- 
γοντα ἑαυτῷ, ὅτι χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, τοῦτον μέμφεταί 
τε καὶ οὔ φησιν ἀποδέχεσϑαι αὐτοῦ τὰ αὐτὰ ἑαυτῷ λέγον- 
τος. καίτοι ὁπότε τὸν ταὐτὰ λέγοντα αὐτῷ μέμφεται, 
δῆλον ὅτε καὶ ἑαυτὸν μέμφεται, ὥστε ἤτοι τὸ πρότερον 
ἢ ὕστερον οὐκ ὀρθῶς λέγει. Εἰπὼν οὖν ταῦτα πολλοῖς 7. 
ϑόρυβον παρέσχε καὶ ἔπαινον τῶν ἀκουόντων. καὶ ἐγὼ τὸ 
μὲν. πρῶτον, ὡσπερεὶ ὑπὸ ἀγαϑοῦ πύκτον πληγείς, ἐσκο- 

τώϑην τε καὶ ἐλιγγίασα εἰπόντος αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῶν 
ἄλλων ἐπιϑορυβησάντων ἔπειτα, ὥς γε πρὸς σὲ εἰρῆσϑαι 
τἀληθῆ, ἵνα μοι χρόνος ἐγγένηται τῇ σκέψει τί λέγοι ὁ 
ποιητής, τρέπομαι πρὸς τὸν Πρόδικον, καὶ καλέσας αὐτόν, 
Ὦ Πρόδικε, ἔφην ἐγώ, σὸς μέντοι Σιμωνίδης πολίτης" 

δίκαιος εἶ βοηϑεῖν τῷ ἀνδρί. | δοκῶ οὖν μοι ἐγὼ παρακα- 
249, 94. λεῖν σέ, ὥσπερ ἔφη Ὅμηρος τὸν Σκάμανδρον moluogxoj-, 3^. 

μενον ὑπὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως τὸν Σιμόεντα παρακαλεῖν, εἰπόντα" 
φίλε κασίγνητε, σϑένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ 
σχῶμεν. | 

ἀτὰρ καὶ ἐγὼ σὲ παρακαλῶ, μὴ ἡμῖν ὁ Πρωταγόρας τὸν 
 Σιβωνέδην ἐκπέρσῃ. καὶ γὰρ οὖν καὶ δεῖται τὸ ὑπὲρ Σι- 
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uovíüov énavógÜcua τῆς σῆς μουσικῆς, yj τό τε βούλε- 
σϑαι καὶ ἐπυιϑυμεῖν διαιρεῖς αἷς οὐ ταὐτὸν ὄν, καὶ ἃ νῦν 
δὴ εἶπες πολλά τε καὶ καλά. καὶ νῦν σκόπει, εἴ σοι συν- 

᾿δοκεῖ ὕπερ “μοί. οὐ γὰρ φαίνεται ἐναντία λέγειν αὐτὸς 
αὑτῷ Σιμωνίδης. σὺ γάρ, ὦ Πρόδικε, προαπόφηναι τὴν 
σὴν γνώμην. ταὐτόν σοι δοκεῖ εἶνάι τὸ γενέσϑαι καὶ τὸ 

γε! εἶναι, ἢ ἄλλο; "Alo νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Πρόδικος. Οὐκοῦν, 
ἔφην ἐγώ, ἐν μὲν τοῖς πρώτοις αὐτὸς ὁ Σιμωνίδης τὴν 
ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφήνατο, ὅτι ἄνδρα ἀγαθὸν ἀληϑείᾳ 
γενέσϑαι γαλεπὸν εἴη; Algo λέγεις, ἔφη ὃ Πρόδικος. 
Τὸν δέ γε Πιττακόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μέμφεται, οὐχ ὡς οἴεται 
Πρωταγόρας, ταὐτὸν ἑαυτῷ λέγοντα, ἀλλ᾽ ἄλλο. οὐ yàg 
τοῦτο ὁ Πιττακὸς ἔλεγε τὸ χαλεπόν, γενέσθαι ἐσϑλόν, 
ὥσπερ ὁ Σιμωνίδης, ἀλλὰ τὸ ἔωμεναι" ἔστε δὲ οὐ ταύ- 

τόν, ὦ Πρωταγόρα, ὥς φησι Πρόδικος ὅδε, τὸ εἶναι καὶ 
τὸ γενέσθαι. εἰ δὲ μὴ τὸ αὐτό ἐστι τὸ εἶναι τῷ γενέσϑαι, 
οὐκ ἐναντία λέγει ὁ Σιμωνίδης αὐτὸς αὐτῷ. καὶ ἴσως ἂν 
φαίη Πρόδικος ὅδε καὶ ἄλλοι πολλοὶ, xa9" Ἡσίοδον, γενέ- ἔφ. 157, f. 
σϑαι μὲν ἀγαθὸν χαλεπὸν εἶναι" τῆς γὰρ ἀρετῆς ἔμπροσϑεν 
τοὺς ϑεοὺς ἱδρῶτα ϑεῖναι" ὅταν δὲ vig αὐτῆς εἰς ἄκρον 
ἵκηται, ῥηϊδίην δ᾽ ἤπειτα πέλειν, χαλεπήν περ ἐοῦσαν, 
ἐκτῆσϑαι. ᾽ 5 9s, 0259, ̂ g. 

72. XXVI. Ὁ uiv οὖν Πρόδικος ἀκούσας ταῦτα ἐπή 33 
ψνεσέ us' O δὲ Πρωταγόρας, Τὸ ἐπανόρϑωμά σοι, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, μεῖξον ἁμάρτημα ἔχει ἢ ὃ ἐπανορϑοῖς. Καὶ 
ἐγὼ εἶπον, Κακὸν ἄρα μοι εἴργασται, cg ἔοικεν, ὦ Πρω- 
ταγόρα, καὶ εἰμί vig γελοῖος ἑατρός" ἰώμενος μεῖξον τὸ 

νόσημα ποιῶ. "dA οὕτως ἔχει, ἔφη. Πῶς δή; ἦν δ᾽ ἐγώ. 
Πολλὴ ἄν, ἔφη, ἀμαϑία εἴη τοῦ ποιητοῦ, εἰ οὕτω φαῦλόν 
τί φησιν εἶναι τὴν ὠρετὴν ἐκεῆσϑαι, 0 ἐστι πάντων χαλε- 
πώτατον, ὡς ἅπασι δοκεῖ ἀνθρώποις. Καὶ ἐγὼ εἶπον, 

77 Νὴ τὸν Δία, εἰς καιρόν γε παρατετύχηκεν ἡμῖν iv τοῖς 
λόγοις Πρόδικος ὅδε. κινδυνεύει γάρ τοι, ὦ Πρωταγόρα, 
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ἡ Προδίκου σοφία ϑεία τις εἶναι πάλαι, | ἦτοι ἀπὸ Σιμων» 
víoov ἀρξαμένη, ἢ καὶ Ér. παλαιοτέρα. σὺ δὲ ἄλλων πολιν 5“».. 

λῶν ἔμπειρος ὧν ταύτης ἄπειρος εἶναι φαίνει, οὐχ ὥσπερ 

ror fer iyÀ ἔμπειρος διὰ t μαϑητὴς εἶναι Προδίκου τουτουΐ. 
96.2. 

3314... 
Pad). 45b. 

καὶ νῦν μοι δοκεῖς οὐ μανθάνειν ὅτι καὶ τὸ ,Ζαλεπὸν 

τοῦτο ἴσως οὐχ οὕτω Σιμωνίδης ὑπελάμβανεν, ὥσπερ σὺ 

ὑπολαμβάνεις, ἀλλ᾽ ὥσπερ περὶ τοῦ δεινοῦ Πρύδικός με 
οὑτοσὶ νουθετεῖ ἑκάστοτε, ὅταν ἐπαινῶν ἐγὼ ἢ σὲ ἢ ἄλλον 
τινὰ λέγω ὅτι Πρωταγόρας σοφὸς καὶ δεινός ἐστιν ἀνήρ, 
᾿ἐρωτᾷ εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τἀγαθὰ δεινὰ καλῶν. τὸ γὰρ 

δεινόν, φησί, κακόν ἐστιν οὐδεὶς γοῦν λέγει ἑκάστοτε 

ΨΩ, 7.2. 2,4 .ἀδεινοῦ πλούτου οὐδὲ δεινῆς εἰρήνης οὐδὲ δεινῆς ὑγιείας, 

hn 4 pias ἀλλὰ δὲ δεινῆς νόσου καὶ δεινοῦ πολέμου καὶ δεινῆς σενίας, 

dur αὐ, γ, (jo τοῦ δεινοῦ κακοῦ ὄντος. ἴσως ovv καὶ τὸ χαλεπὸν 
Ψ » ev οἱ Κεῖοι καὶ ὁ Σιμωνίδης ἢ κακὸν ὑπολαμβάνουσιν 

ἢ ἄλλο τι ὃ σὺ οὐ μανθάνεις. ἐρώμεθα οὖν lloó0:xov-: 75. 
. δίκαιον γὰρ τὴν Σιμωνίδου φωνὴν τοῦτον ἐρωτῷν. τί 
ἔλεγεν, ὦ Πρόδικε, τὸ χαλεπὸν Σιμωνίδης; Κακόν, ἔφη. 
Διὰ ταῦτ᾽ ἄρα καὶ μέμφεται, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Πρόδικε, τὸν 
Πιττακὸν λέγοντα Χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, ὥσπερ ἂν εἰ 
ἤκουεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἐστὶ κακὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι. 
᾿Αλλὰ τί οἴει, ἔφη, λέγειν, ὦ Σώκρατες, Σιμωνίδην ἄλλο 

. 4 τοῦτο, καὶ ὀνειδίξειν τῷ Πιττακῷ ὅτι τὰ ὀνόματα οὐκ 
ἠπίστατο ὀρθῶς διαιρεῖν ἅτε Λέσβιος ὧν καὶ ἐν φωνῇ 
βαρβάρῳ τεθραμμένος; ᾿Δκούεις δή, ἔφην ἐγώ, ὦ Πρω- 
ταγόρα, Πραδίκου τοῦδε. ἔχεις τι πρὸς ταῦτα λέγειν; Καὶ 79. 
ὁ Πρωταγόρας, Πολλοῦ γε δεῖ, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὦ 
Πρόδικε" ἀλλ᾽ ἐγὼ εὖ οἶδ᾽ ὅτι καὶ Σιμωνίδης τὸ χαλεπὸν 
ἔλεγεν ὅπερ ἡμεῖς οἱ ἄλλοι, οὐ τὸ κακόν, ἀλλ᾽ ὃ ἂν μὴ 
ῥάδιον ἢ ἀλλὰ διὰ πολλῶν πραγμάτων γίγνηται. ᾿Αλλὰ 
καὶ ἐγὼ οἶμαι, ἔφην, ὦ Πρωταγόρα, τοῦτο λέγειν Σιμω- 
νίδην, καὶ Πρόδικόν γε τόνδε εἰδέναι. ἀλλὰ παίξειν καὶ 
τοῦ δοκεῖν ἀποπειρᾶσθαι, εἰ οἷός v. ἔσει τῷ σαντοῦ λόγῳ 
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βοηθεῖν ἐπεὶ ὅτι γε Σιμωνίδης οὐ λέγει τὸ χαλεπὸν κακόν, 
μέγα τεκμήριόν ἐστιν εὐθὺς τὸ μετὰ τοῦτο δῆμα᾽ λέγει γὰρ 
ὅτι θεὸς ἂν μόνος τοῦτ᾽ ἔχοι γέρας. οὐ δήπου τοῦτό 

.γε λέγων, κακὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, εἶτα τὸν θεόν φησι 

322. 

7 ὅσ. 

μόνον τοῦτο dv ἔχειν καὶ τῷ ϑεῷ τοῦτο γέρας ἀπένειμε 
μόνῳ: ἀκόλαστον γὰρ ἄν τινα λέγοι Σιμωνίδην Πρό- 
δικος καὶ οὐδαμῶς Κεῖον. ἀλλ ἃ pot δοκεῖ διανοεῖσϑαι deck. oos RP, 

Σιμωνίδης ἐν τούτῳ τῷ ἄσματι, ἐθέλω σοι εἰπεῖν, εἰ βού- "55 
λει | λαβεῖν μου πεῖραν ὅπως ἔχω, ὃ σὺ λέγεις τοῦτο, περὶ ς 72. J.9. τὸ τὸ 

ἐπῶν" ἐὰν δὲ βούλῃ, σοῦ ἀκούσομαι. Ὁ μὲν οὖν Πρωτα- 2εγομανον τοῦτσ 

γόρας ἀκούσας μου ταῦτα λέγοντος, Εἰ σὺ βούλει, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες" ὁ δὲ Πρύδικός : τε καὶ ὁ Ἰπείας ἐκελευέτην 
πάνυ, καὶ οἱ ἄλλοι. 

XXVIMHM. Ἐγὼ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, & γέ μοι δοκεῖ 

περὶ τοῦ ἄσματος τούτου, πειράσομαι ὑμῖν διεξελθεῖν. 
Φιλοσοφία γάρ ἐστι παλαιοτάτη vs καὶ πλείστη τῶν “Ἑλλή- osa. o ΖΚ λει 
νῶν ἐν Κρήτῃ τε καὶ ἐν Λακεδαίμονι, καὶ σοφισταὶ M PIT 
γῆς ἐκεῖ εἰσίν. ἀλλ᾽ ἐξαρνοῦνται καὶ σχηματίξονται ἀμαθεῖς 
εἶναι, ἵνα μὴ κατάδηλοι ὦσιν ὅτι σοφίᾳ τῶν Ἑλλήνων 
περίεισιν, ὥσπερ οὗς Πρωταγόρας ἔλεγε τοὺς σοφιστάρ, 
ἀλλὰ δοκῶσι τῷ μάχεσθαι καὶ ἀνδρίᾳ περιεῖναι, ἡγού- 
μενοι, εἰ γνωσθεῖεν o περίεισι, πάντας τοῦτο ἀσκήσειν. 
νῦν δὲ ἀποχρυψάμενοι ἐκεῖνο ἐξηπατήκασι τοὺς ἐν ταῖς 
πόλεσι λακωνίξζοντας, καὶ οἱ μὲν ὦτά τε κατάγνυνται με- $or9. e MER 

μούμενοι αὐτούς, καὶ ἱμάντας περεδιλίττονται καὶ φιλογυ- 

μναστοῦσι καὶ βραχείας ἀναβολὰς φορσῦσιν, eg δὴ τούτοις 
κρατοῦντας τῶν Ἑλλήνων τοὺς Δακεδαιμονίουρ᾽ οἱ δὲ 
“απεδαιμόνιοι ἐπειδὰν βούλωνται ἀνέδην τοῖς παρ᾽ αὐτοῖς 
συγγενέσθαι σοφισταῖς καὶ ἤδη ἄχϑωνται λάϑρα ξυγγιγνό- 
μενοι, ξενηλασίας ποιούμενοι τῶν τε λακωνιξζόντων τού- 
των καὶ ἐάν τις ἄλλος ξένος ὧν ἐπιδημήσῃ, συγγίγνονται" 
τοῖς σοφισταῖς λανθάνοντερ τοὺς ξένους, καὶ αὐτοὶ οὐδένα 

ἐῶσι τῶν νέων εἰς τὰς ἄλλας πόλεις ἐξιέναι, ὥσπερ οὐδὲ 

, 
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Κρῆτες, ἵνα μὴ ἀπομανϑάνωσιν ἃ αὐτοὶ διδάσχουσιν. 
εἰσὶ δὲ ἐν ταύταις ταῖς πόλεαιν οὐ μόνον ἄνδρες ἐπὶ παι- gj. 

δεύσει μέγα φρονοῦντες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες. ΓΡνοίητε δ᾽ 
ἂν ὅτι ἐγὼ ταῦτα ἀληϑῆ λέγω καὶ Λακεδαιμόνιοι πρὸς 
φιλοσοφίαν καὶ λόγους ἄριστα πεπαίδευνται, ὧδε. εἰ γὰρ 
ἐθέλει τις Μακεδαιμονίων τῷ φαυλοτάτῳ συγγενέσϑαι, τὰ 

μὲν πολλὰ ἐν τοῖς λόγοις εὑρήσει αὐτὸν φαῦλόν rive φαι- 

νόμενον, ἔπειτα, ὅπου ἂν τύχῃ τῶν λεγομένων, ἐνέβαλε 
ῥῆμα ἄξιον λόγου βραχὺ καὶ συνεστραμμένον ὥσπερ δεινὸς 

χω. 87 ἀκοντιστής, ὥστε φαίνεσθαι τὸν προσδιαλεγόμενον παιδὸς 

μηδὲν βελτίω. Τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ τῶν νῦν εἰσὶν oi 
κατανενοήκασι καὶ τῶν πάλαι, ὅτι τὸ λακωνίξειν πολὺ 
μᾶλλόν ἐστε φιλοσοφεῖν ἢ φιλογυμναστεῖν, εἰδότες Oti 
τοιαῦτα οἷόν τ᾽ εἶναι δήματα φϑέγγεσϑαι τελέως πεπαι- 
δευμένον ἐστὶν ἀνθρώπον. | τούτων ἦν καὶ Θαλῆς ὁ Μιή- 22. 

. σιος xol Πιττακὸς ὁ Μυτιληναῖος καὶ Βίας ὁ Πριηνεὺς,, 595. 

Ζ x καὶ Σόλων ὁ ἡμέτερος καὶ Κλεόβουλος ὁ Λίνδιος καὶ 
Pa P ni " v. Μύσων ὁ Χηνεύς, xol ἕβδομος ἐν τούτοις ἐλέγετο Δακε- 

μα oou δαιμόνιε Χίλων. οὗτοι πάντες ζηλωταὶ καὶ ἐρασταὶ καὶ 

7 7" μαϑηταὶ ἦσαν τῆς Λακεδαιμονίων παιδείας. καὶ κατα- 

μάθοι ἄν τις αὐτῶν τὴν σοφίαν τοιαύτην οὖσαν, ῥήματα 
βραχέα ἀξιομνημόνευτα ἑκάστῳ εἰρημένα. οὗτοι καὶ “κοινῇ 
ξυνελθόντες ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνέϑεσαν τῷ ᾿Απόλλωνι 

: εἰς τὸν νεὼν τὸν ἐν “Ζελφοῖς, γράψαντες ταῦτα ἃ δὴ πάν»- 
Bose Χ, 46. Pro τες ὑμνοῦσι, γνῶϑι σαυτόν καὶ μηδὲν ἄγαν. 
Viog. X- 2 94,41. phis : " ς n , 
Vid foon- s» 2df. ToU δὴ ἕνεκα ταῦτα λέγω; Ὅτι ovrog ὁ τρόπος ἣν 

Fh. Δ. genet SI A ὃν παλαιῶν τῆς φιλοσοφίας, βραχυλογία τις Μακωνική. 
καὶ δὴ καὶ τοῦ Πιττακοῦ ἰδίᾳ περιεφέρετο τοῦτο τὸ ῥῆμα 
ἐγκωμιαξόμενον ὑπὸ τῶν σοφῶν, τὸ χαλεπὸν ἐσθλὸν 
ἔμμεναι. ὃ οὖν Σιμωνίδης, ἅτε φιλότιμος ὧν ἐπὶ σοφίᾳ, 

e κατωβοίλλειν. ἔγνω ὅτι εἰ καθέλοι τοῦτο τὸ ῥῆμα ὥσπερ εὐδοκιμοῦντα 
ΥΦ» orn. ferr. y ἀϑλητὴν καὶ περιγένοιτο αὐτοῦ, αὐτὸς εὐδοκιμήσει ἐν τοῖς 

τότε ἀνθρώποις. εἰς τοῦτο οὖν τὸ ῥῆμα καὶ τούτου ἕνεκα 
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τούτῳ ἐπιβουλεύων κολοῦσαι αὐτὸ ἅπαν τὸ ἄσμα πεποίη- 
κεν, ὥς μοι φαίνεται. 

8. ΧΧΙΧ. ᾿Ἐπισκεψώμεθα δὴ αὐτὸ κοινῇ ἅπαντες, εἰ 
ἄρα ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω. Εὐϑὺς γὰρ τὸ πρῶτον τοῦ ᾷἄσματος 
μανικὸν ἂν φανείη, εἰ βουλόμενος λέγειν ὅτι ἄνδρα ἀγα- 
ϑὸν γενέσϑαι γαλεπόν, ἔπειτα ἐνέβαλε τὸ μέν. τοῦτο γὰρ 

οὐδὲ πρὸς ἕνα λόγον φαίνεται ἐμβεβλῆσϑαι, ἐὰν μή τις 

ὑπολάβῃ πρὸς τὸ τοῦ Πιττακοῦ ῥῆμα ὥσπερ ἐρίξοντα 

λέγειν τὸν Σιμωνίδην" λέγοντος τοῦ Πιττακοῦ ὅτι Χαλε- 

πὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι, ἀμφισβητοῦντα εἰπεῖν ὅτι Οὔκ, ἀλλὰ 
γενέσϑαι μὲν χαλεπὸν ἄνδρα ἀγαϑόν ἐστιν, ὦ Πιττακέ, 
ὡς ἀληϑώῶς, -- οὐκ ἀληϑείᾳ ἀγαθόν, οὐκ ἐπὶ τούτῳ λέγει 
τὴν ἀλήϑειαν, ὡς ἄρα ὄντων τινῶν τῶν μὲν og ἀληϑῶς 
ἀγαθῶν, τῶν δὲ ἀγαθῶν μέν, οὐ μέντοι ἀληϑῶς" εὔηϑες 
γὰρ τοῦτό γε φανείη ἂν καὶ οὐ Σιμωνίδου" ἀλλ᾿ ὑξερβατὸν 
δεῖ ϑεῖναι ἐν τῷ ᾷσματι τὸ ἀλαϑ' cg, οὑτωσί πως ὕπει- 
πόντα τὸ τοῦ Πιττακοῦ, ὥσπερ ἂν εἰ θείημεν αὐτὸν λέ- 
γοντα τὸν Πιττακὸν καὶ Σιμωνίδην ἀποκρινόμενον, εἰ- 

πόντα 'Q ἄνθρωποι, χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, τὸν δὲ 

yi. 344, ἀποκρινόμενον ὅτι '& Πιττακέ, οὐκ ἀληϑῆ λέγεις" οὐ 
γὰρ εἶναι ἀλλὰ γενέσϑαι μέν ἐστιν ἄνδρα ἀγαϑὸν χερσί 
τε καὶ ποσὶ καὶ νόῳ τετράγωνον, ἄνευ ψόγου τετυγμένον, .. 

* 3 , ^ oer 1 , * , 4 Tí €x yotr1 8p χαλεπὸν ἀλαϑέως. ovro φαίνεται [τὸ] πρὸς λόγον τὸ μὲν, κι su; ror foot. 

ἐμβεβλημένον καὶ τὸ ἀλαϑέως ὀρθῶς ἐπ᾽ ἐσχάτῳ wsius-Terd" m ον dea 
vov. καὶ τὰ ἐπιόντα πάντα τούτῳ μαρτυρεῖ ὅτι οὕτως ^ 

$4 εἴρηται. πολλὰ μὲν γὰρ ἔστι καὶ περὶ ἑκάστου τῶν ἐν τῷ 
ἄσματι εἰρημένων ἀποδεῖξαι ὡς εὖ πεποίηται" πάνυ γὰρ 

χαριέντως καὶ μεμελημένως ἔχει" ἀλλὰ μακρὸν ἂν εἴη αὐτὸ 
οὕτω διελθεῖν. ἀλλὰ τὸν τύπον αὐτοῦ τὸν ὅλον διεξέλ- 
S€ousv καὶ τὴν βούλησιν, ὅτι παντὸς μᾶλλον ἔλεγχός ἔστι 

τοῦ Πιττακείον ῥήματος διὰ παντὸς τοῦ ᾷοσματος. 
XXX. Λέγει γὰρ μετὰ τοῦτο ὀλίγα διελθών, ὡς ἂν 

εἰ λέγοι λόγον, ὅτι γενέσθαι μὲν ἄνδρα ἀγαϑὸν χαλεπὸν 
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ἀλαϑέως, οἷόν vs μέντοι ἐπί γε χρόνον τινά" γενόμενον 
δὲ διαμένειν ἐν ταύτῃ τῇ ἕξει καὶ εἶναι ἄνδρα ἀγαϑόν, 
εἷς σὺ λέγεις, ὦ Πιττακέ, ἀδύνατον καὶ οὐκ ἀνθρώπειον, 

ἀλλὰ θεὸς ὧν, μόνος τοῦτο ἔχοι τὸ γέρας, ἄνδρα δ᾽ 
Kudrdu, οὐκ ἔδτι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι, ὃν ἂν dus gavog 

Vur-Kc 9f Joi. σὐμφορὰ καϑέλῃ. τίνα οὖν ἀμήχανος συμφορὰ καϑαι- 5 
ρεῖ ἐν πλοίου ἀρχῇ; δῆλον ὅτι οὐ τὸν ἰδιώτην" O μὲν 
γὰρ ἰδιώτης ἀεὶ καϑήρηται. ὥσπερ οὖν οὗ τὸν κείμενόν 
τις ὧν καταβάλοι, ἀλλὰ τὸν μὲν ἑσεῶτά ποτε καταβάλοι 
ἄν τις ὥστε κείμενον ποιῆσαι, τὸν δὲ κείμενον οὔ, οὕτω 
καὶ τὸν εὐμήχανον ὄντα ποτὲ ἀμήχανος ἂν συμφορὰ κα- 
ϑέλοι, τὸν δὲ ἀεὶ ἀμήχανον ὄντα o0: καὶ τὸν κυβερνήτην 
μέγας χειμὼν ἐπιπεσὼν ἀμήχανον dv ποιήσειε, καὶ γεωργὸν 
χαλεπὴ ὥρα ἐπελθοῦσα ἀμήχανον ἂν ϑείη, καὶ - ἰατρὸν 

ταὐτὰ ταῦτα. τῷ μὲν γὰρ ἐσϑλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ γενέσθαι, 

ὥσπερ καὶ παρ᾽ ἄλλου ποιητοῦ μαρτυρεῖται τοῦ εἰπόντος 
qf on Pee 4a, αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαϑὸς τοτὲ μὲν κακός, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθϑλός" 

τῷ δὲ κακῷ οὐκ ἐγχωρεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ εἷναι ἀνάγκη. 
ὥστε τὸν μὲν εὐμήχανον καὶ σοφὸν καὶ ἀγαϑὸν ἐπειδὰν 
ἀμήχανος συμφορὰ καϑέλῃη, οὐκ ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμε- 
ναι" σὺ δὲ φής, ὦ Πιττακέ, χαλεπὸν ἐσϑλὸν ἔμμεναι" τὸ 
δ᾽ ἐστὶ γενέσϑαι μὲν χαλεπόν, δυνατὸν δὲ ἐσθλόν, ἔμμεναι 

id ftn δθροράᾳ, δὲ ἀδύνατον. πράξας (μὲ ν)γὰφ εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγα- gá 
dup ̂ - $9óg, κακὸς δ᾽} εἰ κακῶς. τίς οὖν εἰς γράμματα ἀγαϑὴ 

πρᾶξίς ἐστι, καὶ | τίς ἄνδρα ἀγαϑὸν ποιεῖ εἰς γράμματα; »-. 345. 

δῆλον ὅτι ἡ τούτων μάϑησις. τίς δὲ εὐπραγία ἀγαθὸν 
ἑχτρὸν ποιεῖ; δῆλον ὅτι ἡ τῶν καμνόντων τῆς θεραπείας 

μάϑησις. κακὸς δὲ κακῶς. τίς οὖν Qv κακὸς ἰατρὸς γέ- 

voito; δῆλον ὅτι ᾧ πρῶτον μὲν ὑπάρχει ἑατρῷ εἶναι, 
ἔπειτα ἀγαθῷ ἰατρῷ. oUtóg γὰρ ἂν καὶ κακὸς γένοιτο, 

᾿ ἡμεῖς δὲ οἱ ἰατρικῆς ἰδιῶται οὐκ ἄν ποτε γενοίμεθα κακῶς 
πράξαντες οὔτε ἑχεροὶ οὔτε τέχτονες οὔτε ἄλλο οὐδὲν τῶν 
τοιούτων" ὅστις δὲ μὴ ἱκτρὸς Qv γένοιτο κακῶς πράξας, 
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δῆλον ὅτι οὐδὲ κακὸς ἑατρός. οὕτω καὶ ὁ uiv ἀγαϑὸς 
ἀνὴρ γένοιτ᾽ ἄν ποτε καὶ κακὸς ἢ ὑπὸ χρόνου ἢ ὑπὸ πόνου 
ἢ ὑπὸ νόσου ἢ ὑπὸ ἄλλον τινὸς περιπτώματος -- αὕτη 
γὰρ μόνη ἐστὶ κακὴ πρᾶξις, ἐπιστήμης στερηϑῆναι —, ὃ 
δὲ κακὸς ἀνὴρ οὐκ ἄν ποτε γένοιτο κακός" ἔστι γὰρ ἀεί" 
ἀλλ᾽ εἰ μέλλει κακὸς γενέσϑαι, δεῖ αὐτὸν πρότερον ἀγαϑὸν 
γενέσϑαι. ὥστε καὶ τοῦτο τοῦ ἄσματος πρὸς τοῦτο τείνει, 
ΟΡ 4 3 L1 3 , ^ 

ὅτι εἶναι uiv ἄνδρα ἀγαθὸν οὐχ οἷόν τε διατελοῦντα 
ἀγαθόν , γενέσϑαι δὲ ἀγαϑὸν οἷόν τε, καὶ κακόν γε τὸν 
αὐτὸν τοῦτον" ἐπὶ πλεῖστον δὲ καὶ ̓ αϑέδεοι εἶσιν οὃς 

X 
enc vs. Jim. ide set: sd! Kass , Acts Tov? 

ἂν οἱ 90i φιλῶσιν. 'arhifrov 2 Aero), qu A Mu fA A s v. 

- 

$7 XXXI. Ταῦτά τε ovv πάντα πρὸς τὸν Πιττακὸν 

— 

5. 

εἴρηται, καὶ τὰ ἐπιόντα γε τοῦ ἄσματος ἔτι μᾶλλον δηλοῖ. 
φησὶ γάρ᾽ Τοὔνεκεν οὔ ποτ᾽ ἐγὼ τὸ μὴ γενέσθαι 
δυνατὸν διξήμενός κενεὰν ἐς ἄπρακτον ἐλπίδα 

poreus αἰῶνος βαλέω πανάμώμον ἄνϑρῶπον, 

εὐρυεδοῦς, ῦσοι κἄρπὸν αἴνύμεϑα 19ovóg: [ἔπειθ᾽ antbu 
ὑμῖν εὑρὼν ἀπάγγελέω, [φησίν. οὕτω σφόδρα καὶ δι erf ἐπὶ P 

ὅλον τοῦ ἄσματος ἐπεξέρχεται τῷ τοῦ Πιττακοῦ δήμαει ὁ 

πάντάς δ᾽ ἐπαίνῆμι xal qiio ἑκών] ὅστις ἕρδῃ 
μηδὲν αἰσχρόν ἀνάγκῃ δ᾽ οὐδὲ ϑεοὶ μάχονται. da Vl s ὥξ.«. 

καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ πρὸς τὸ αὐτὸ τοῦτο δἰρημένον. οὐ γὰρ. dep enn 
οὕτως ἀπαίδευτος ἦν Σιμωνίδης, ὥστε τούτους φάναι 

ἐπαινεῖν, ὃς ἂν ἑκὼν μηδὲν κακὸν ποιῇ, ὡς ὄντων τινῶν 
ὃἣ ἑκόντες κακὰ ποιοῦσιν. ἐγὼ γὰρ σχεδόν τι οἶμαι τοῦτο, 

ὅτι οὐδεὶς τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἡγεῖται οὐδένα, ἀνθρώπων τα Y. pn 

ἑκόντα ἐξαμαρτάνειν. οὐδὲ αἰσχρά τε καὶ κακὰ niet tope LR je p d » 

ἐργάξεσϑαι, ἀλλ᾽ εὖ ἴσασιν ὅτι πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ καὶ φγοδιῳ As Pp 19d. 

τὰ κακὰ ποιοῦντες ἄκοντες ποιοῦσι. καὶ δὴ καὶ ὁ Σιμωνίδης 

οὐχ ὃς ἂν μὴ κακὰ ποιῇ ἑκών, τούτων φησὶν ἐπαινέτης 
εἶναι, ἀλλὰ περὶ ἑαυτοῦ λέγει τοῦτο τὸ ἑκών. ἡγεῖτο γὰρ 
ἄνδρα καλὸν κἀγαθὸν πολλάκις αὐτὸν ἐπαναγκάξειν φίλον 

p. arácon γίγνεσθαι xai | ἐπαινέτην [φιλεῖν καὶ ἐπαινεῖν], olov 
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ἀνδρὶ πολλάκις συμβῆναι μητέρα ἢ πατέρα ἀλλόκοτον ἢ 
πατρίδα ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων. τοὺς μὲν οὖν πονηρούς, 

"y PÉacdm6s ὅταν τοιοῦτόν τι αὐτοῖς συμβῇ, ὥσπερ douévovg ὁρᾷν καὶ 
ψέγοντας ἐπιδεικνύναι καὶ κατηγορεῖν τὴν πονηρίαν τῶν . 
γονέων ἢ πατρίδος, ἵνα αὐτοῖς ἀμελοῦσιν αὐτῶν μὴ ἐγκα- 
λῶσιν οἱ ἄνϑρωποι μηδ᾽ ὀνειδίζωσιν ὅτι ἀμελοῦσιν, ὥστε 
ἔτι μάλλον ψέγειν τε αὐτοὺς καὶ ἔχϑρας ἑκουσίους πρὸς 

ταὶς ἀναγκαίαις προστίϑεσϑαι᾽ τοὺς δ᾽ ἀγαϑοὺς ἐπικρύπτε- 

σϑαί τε καὶ ἐπαινεῖν ἀναγκάξεσϑαι, καὶ ἄν τι ὀργισϑῶσι 
τοῖς γονεῦσιν ἢ πατρίδι ἀδικηϑέντες, αὐτοὺς ἑαυτοὺς πα- 
ραμυϑεῖσϑαι καὶ διαλλάττεσθαι προσαναγκάξοντας ἑαυτοὺς 
φιλεῖν τοὺς ἑαυτῶν καὶ ἐπαινεῖν. πολλάκις δέ, οἶμαι, καὶ 

1. Σιμωνίδης ἡγήσατο καὶ αὐτὸς ἢ τύραννον ἢ ἄλλον τινὰ 
τῶν τοιούτων ἐπαινέσαι καὶ ἐγκωμιάσαι οὐχ ἑκών, ἀλλ᾽ 
ἀναγκαζόμενος. ταῦτα δὴ καὶ τῷ Πιττακῷ λέγει ὅτι Ἐγώ, go. 
ὦ Πιττακέ, οὐ διὰ ταῦτά σε ψέγω ὅτι εἰμὶ φιλόψογος. 

, ἐπεὶ ἔμοιγ᾽ ἐξάρκχεϊ ὃς ἂν μὴ κακὸς ἡϊμηδ᾽ ἄγάν 
ἐκ λα ys t ἀπάλαμνος, εἰδώς τ᾽, ὀνησίπολιν δίκαν ὑγιὴς 

Tim. feng: v. dv5g|o9 uiv ἐγὼ μωμήσομαι. οὐ γαρφ(είμι)φ ιλό- 
"ὦ μοὐ 2ed. μωμος͵ τῶν γὰρ ἠλιϑίων ἀπείρων γενέϑλα, ὥστ᾽ 
A. τις χαίρει ψέγων, ἐμπλησϑείη dv, ἐκείνους μεμφόμενος. 

: nimm κι πάντα τοι καλά, τοῖσί τ᾽ αἰσχρὰ μὴ μέμικται. 
ὦ τοι 4.2 οὐ τοῦτο λέγει, ὥσπερ ἂν εἰ ἔλεγε πάντα τοι λευκά, οἷς 

μέλανα μὴ μέμικται" γελοῖον γὰρ ἂν εἴη πολλαχῇ ἀλλ᾽ 
ὅτι αὐτὸς καὶ τὰ μέσα ἀποδέχεται ὥστε μὴ ψέγειν" καὶ 
οὐ ξητῶ, ἔφη, πανάμωμον ἄνθρωπον, εὐρυεδοῦς ὅσοι 
καρπὸν αἰνύμεϑα y9ovóg. ἔπειϑ᾽ ὑμῖν εὐρὼν ἀπαγγελέω. 
ὥστε τούτου γ᾽ ἕνεκα οὐδένα ἐπαινέσομαι, ἀλλά μοι ἐξαρ- 
κεῖ ἂν ἡ μέσος καὶ μηδὲν κακὸν ποιῇ, ὡς ἐγὼ πάντας 
φιλέω καὶ ἐπαίνημι -- καὶ τῇ φωνῇ ἐνταῦϑα κέχρηται τῇ 
τῶν Μυτιληναίων, ὡς πρὸς Πιττακὸν λέγων τὸ πάντας 

δὲ ἐπαίνημι καὶ φιλέω ἑκών (ἐνταῦϑα δεῖ ἐν τῷ ἑκών δια- 
λαβεῖν λέγοντα) ὅστις ἕρδῃ μηδὲν αἰσχρόν, ἄκων δ᾽ ἔστιν 

“.},..α2 4. 
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oUg ἐγὼ émoaiPÓ καὶ quid. σὲ ovv, xol εἰ μέσως ἔλεγες 
,ὐφχἐπιεικῆ καὶ ἀληϑῆ, ὦ Πιτταπέ, | οὐκ ἄν ποτε ἔψεγον. νῦν 

δέ -- σφόδρα γὰρ καὶ περὶ τῶν μεγίστων ψευδόμενος δο- 

κεῖς ἀληϑῆ λέγειν, διὰ ταῦτά σε ἐγὼ ψέγω. 
9e. Ταῦτά μοι δοκεῖ, ὦ Πρόδικε καὶ Πρωταγόρα, ἦν δ᾽ 

ἐγώ, Σιμωνίδης διανοούμενος πεποιηκέναι τοῦτο τὸ ἄσμα. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ ὁ Ἱππίας, Ev μέν μοι δοκεῖς, ἔφη, 

. ὦ Σώκρατες, καὶ σὺ περὶ τοῦ ἄσματος διεληλυϑέναι" ἔστι {3 γενοῦ δι. 
μέντοι, ἔφη, καὶ ἐμοὶ λόγος περὶ αὐτοῦ εὖ ἔχων, ὃν sui» 
ἐπιδείξω, ἂν βούλησϑε. Καὶ ὁ ᾿Δλκιβιάδης, Ναί, ἔφη, 

᾿ ὦ Ἱππία, εἰσαῦϑίς ys: νῦν δὲ δίιαιόν ἐστιν ἃ ὡμολογη- 
σάτην πρὸς ἀλλήλω Πρωταγόρας καὶ Σωχράτης, Iloora- 
γόρας μὲν εἰ ἔτι βούλεται ἐρωτᾷν, ἀποκρίνεσϑαι Σωκράτη, 
εἰ δὲ δὴ βούλεται Σωκράτει ἀποκρίνεσϑαι, ἐρωτᾷν τὸν 
ἕτερον. Καὶ ἐγὼ εἶπον ᾿Επιτρέπω μὲν ἔγωγε Πρωταγόρᾳ 
ὁπότερον αὐτῷ ἥδιον᾽ εἰ δὲ βούλεται, περὶ μὲν ἀσμάτων 
τε καὶ ἐπῶν ἐάσωμεν, περὶ δὲ ὧν τὸ πρῶτον ἐγώ σε ἠρώ- 
τησα, ὦ Πρωταγόρα, ἡδέως ἂν ἐπὶ τέλος ἔλθοιμι μετὰ 

. σοῦ σκοπούμενος. καὶ γὰρ δοκεῖ μοι τὸ περὶ ποιήσεως δια- 

λέγεσϑαι ἁμοιότατον εἶναι τοῖς συμποσίοις τοῖς τῶν φαύ- 
λων καὶ ἀγοραίων ἀνθρώπων. καὶ γὰρ οὗτοι, διὰ τὸ μὴ 
δύνασθαι ἀλλήλοις δι’ ἑαυτῶν συνεῖναι ἐν τῷ πότῳ μηδὲ 
διὰ τῆς ἑαυτῶν φωνῆς καὶ τῶν λόγων τῶν ξδαυτῶν ὑπὸ 

.. ἀπαιδευσίας, τιμίας ποιοῦσε τὰς αὐλητρίδας, πολλοῦ μι- ἂν oit 

σϑούμενοι ἀλλοτρίαν φωνὴν τὴν τῶν αὐλῶν, καὶ διὰ τῆς - 
ἐκείνων φωνῆς ἀλλήλοις σύνεισιν. ὅπου δὲ καλοὶ κἀγαϑοὶ 
συμπόται καὶ πεπαιδευμένοι εἰσίν, οὐκ dv ἴδοις οὔτ᾽ αὐ- c» jn c 

λητρίδας οὔτε ὀρχηστρίδας οὔτε ψαλτρίας, ἀλλ᾽ αὐτοὺς 2 
αὑτοῖς ἱκανοὺς ὄντας συνεῖναι ἄνεν τῶν λήρων τε καὶ : 
παιδιῶν τούτων διὰ τῆς αὐτῶν φωνῆς, λέγοντάς τε xol 

ἀκούοντας ἐν μέρει ἑαυτῶν ποσμίως, κἂν πάνυ πολὺν 

“οἶνον πίωσιν. οὕτω δὲ καὶ αἱ τοιαίδε συνουσίαι, ἐὰν μὲν 

λάβωνται ἀνδρῶν οἱοίπερ ἡμῶν οἱ πολλοί φασιν εἶναι, 

* 9f. 

LJ 
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οὐδὲν δέονται ἀλλοτρίας φωνῆς οὐδὲ ποιητῶν, oUg οὔτε 
ἀνερέσθαι οἷόν τ᾽ ἐστὶ περὶ ὧν λέγουσιν, ἐπαγόμενοί τε 
αὐτοὺς οἱ πολλοὶ ἐν τοῖς λόγοις ol μὲν ταῦτά φασι τὸν 

ποιητὴν νοεῖν, οἱ δ᾽ ἕτερα, περὶ πράγματος διαλεγόμενοι 
Van. ὃ ἀδυνατοῦσιν ἐξελέγξαι" ἀλλὰ τὰς μὲν τοιαύτας συνουσίας 

ἐῶσι χαίρειν, αὐτοὶ δ᾽ ἑαυτοῖς σύνεισι δ ἑαυτῶν, ἐν τοῖς,» 34$. 
ἑαυτῶν λόγοις πεῖραν ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ διδόντες. 
τοὺς τοιούτους μοι δοχεῖ χρῆναι μᾶλλον μιμεῖσϑαι ἐμέ τε 
καὶ σέ, καταϑεμένους τοὺς ποιητὰς αὐτοὺς δ ἡμῶν αὖ- 
τῶν πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους ποιεῖσθαι, τῆς ἀληϑείας 
καὶ ἡμῶν αὐτῶν πεῖραν λαμβάνοντας. xdv μὲν βούλῃ ἔτι 

de ai ὁ ἐρωτᾶν, ἕτοιμός εἰμί σοι παρέχειν ἀποκρινόμενος ἐὰν δὲ 
ἤλϑογ, 915: βούλῃ, σὺ ἐμοὶ παράσχες, περὶ ὧν μεταξὺ ἐπαυσάμεϑα 

διεξιόντες, τούτοις τέλος ἐπιϑεῖναι. 

“Δέγοντος οὖν ἐμοῦ ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἄλλα οὐδὲν ἀπε- 9$. 
σάφει ὁ Πρωταγόρας ὁπότερα ποιήσοι. εἶπεν οὖν ὁ Abu- 
βιάδης πρὸς τὸν Καλλίαν βλέψας, ἢ Καλλία, δοκεῖ σοι, 
ἔφη, καὶ νῦν καλῶς Πρωταγόρας ποιεῖν, οὐκ ἐθέλων εἴτε 
δώσει λόγον εἴτε μὴ διασαφεῖν; ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ. ἀλλ᾽ 
ἤτοι διαλεγέσθω ἢ εἰπέτω ὅτι οὐκ ἐθέλει διαλέγεσθαι, 
ἕνα τούτῳ μὲν ταῦτα συνειδῶμεν, Σωκράτης δὲ ἄλλῳ τῳ 
διαλέγηται ἢ ἄλλος ὅστις ὧν βούληται ἄλλῳφ. Καὶ ὁ Πρω- 
ταγόρας αἰσχυνθείς, ὥς γ᾽ ἐμοὶ ἔδοξε, τοῦ τε ᾿Δλκιβιάδου 
ταῦτα λέγοντος καὶ τοῦ Καλλίου δεομένου καὶ τῶν ἄλλων 

t3 154.9. Dom σχεδόν τι τῶν παρόντων, μόγις προὐτρέπετο εἰς τὸ διαλέ- 
9 3. efr γεσϑαι καὶ ἐκέλευεν ἐρωτᾷν αὐτὸν ὡς ἀποκρινούμενος. 

ΧΧΧΙΝΙ. Εἶπον δὴ ἐγώ, Ὦ Πρωταγόρα, μὴ olov 
διαλέγεσθϑαί μέ σοι ἄλλο τι βουλόμενον ἢ ἃ αὐτὸς ἀπορῶ 
ἑκάστοτε, ταῦτα διασκέψασθαι. ἡγοῦμαι γὰρ πάνυ λέγειν 

A. I À M n τὸν “Ομηρον τὸ 
aca σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω, καί vt πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν. 

r Jv ovntree ir eimoQuirsQoL ydo πως ἅπαντές ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι 
«wm ὑνειόπε mi* πρὸς ἅπαν ἔργον καὶ λόγον καὶ διανόημα: μοῦνος 

74. 

“ 
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δ᾽ εἴπερ vs νοήσῃ, αὐτίκα περιιὼν ζητεῖ ὅτῳ ἐπι- 
δείξηται καὶ μεϑ’ ὅτου βεβαιώσηται, ἕως ἂν ἐντύχῃ. 
ὥσπερ καὶ ἐγὼ ἕνεκα τούτου σοὶ ἡδέως διαλέγομαι μᾶλλον 
ἢ ἄλλῳ τινί, ἡγούμενός σε βέλτιστ᾽ ἂν ἐπισκέψασθαι καὶ 
περὶ τῶν ἄλλων περὶ ὧν εἰκὸς σκοπεῖσθαι τὸν ἐπιεικῆ, 

' x«i δὴ καὶ περὶ ἀρετῆς. τίνα γὰρ ἄλλον 7] σέ; ὅς γε οὐ 

μόνον αὐτὸς οἴει καλὸς κἀγαθὸς εἶναι, ὥσπερ τινὲς ἄλλοι 
αὐτοὶ μὲν ἐπιεικεῖς εἰσίν, ἄλλους δὲ οὐ δύνανται ποιεῖν᾽ 

σὺ δὲ καὶ αὐτὸς dyoO0g εἶ καὶ ἄλλους οἷός v εἶ ποιεῖν 
ἀγαθούς, καὶ οὕτω πεπίστευκας σαυτῷ, ὥστε καὶ ἄλλων 

/* ΦΜεαύτην τὴν. τέχνην ἀποκρυπτομένων σύ y ἀναφανδὸν 75. ᾧ 40. 

σεαυτὸν | ὑποκηρυξάμενος εἰς πάντας τοὺς “Ἕλληνας, gogi- 7. « ἄν A 
στὴν ἐπονομάσας, σεαυτὸν ἀπέφηνας παιδεύσεως καὶ ἀρε- 
τῆς διδάσκαλον, πρῶτος τούτου μισϑὸν ἀξιώσας ἄρνυσϑαι. 

φτ: πῶς οὖν οὔ σε χρῆν παφακαλεῖν ἐπὶ τὴν τούτων σκέψιν 
καὶ ἐρωτῷν καὶ ἀνακοινοῦσθαι; οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως οὔ. καὶ yvy 

δὴ ἐγὼ ἐκεῖνα, ἅπερ τὸ πρῶτον ἠρώτων περὶ τούτων, 
πάλιν ἐπιϑυμῶ ἐξ ἀρχῆς τὰ μὲν ἀναμνησϑῆναι παρὰ σοῦ, 
τὰ δὲ συνδιασκέψασθαι. ἦν δέ, dg ἐγῴμαι, τὸ ἐρώτημα 
τόδε" σοφία καὶ σωφροσύνη καὶ ἀνδρία καὶ δικαιοσύνη 
καὶ ὁσιότης, πότερον ταῦτα, πέντε ὄντα ὀνόματα, ἐπὶ 
ἑνὶ πράγματί ἐστιν, ἢ ἢ ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων τούτων ὑπό- 
κειταί τις ἴδιος οὐσία καὶ πρᾶγμα ἔχον ἑαυτοῦ δύναμιν : 
ἕκαστον, οὐκ ὃν οἷον τὸ ἕτερον αὐτῶν τὸ ἕτερον; ἔφησϑα ἰ 

οὖν σὺ οὐκ ὀνόματα ἐπὶ ἑνὶ εἶναι, ἀλλὰ ἕκαστον ἰδίῳ 
πράγματι τῶν ὀνομάτων τούτων ἐπικεῖσϑαι, πάντα δὲ 
ταῦτα μόρια εἶναι ἀρετῆς, οὐχ Og τὰ τοῦ γρυσοῦ μόρια 
ὅμοιά ἐστιν ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ οὗ μόριά ἐστιν, ἀλλ᾽ 
ὡς τὰ τοῦ προσώπου μόρια καὶ τῷ ὅλω οὗ μόριά ἐστιν 
καὶ ἀλλήλοις ἀνόμοια, ἐδίαν ἕκαστα δύναμιν ἔχοντα. ταῦτα 
εἰ μέν σοι δοκεῖ ἔτι ὥσπερ τότε, φάϑι' εἰ δὲ ἄλλως πως, 
τοῦτο διόρισαι, ὡς ἔγωγε οὐδέν σοι ὑπόλογον τίϑεμαι, Κι πὸ Agyov 

PLATO V. d 
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ἐάν πῃ ἄλλῃ νῦν φήσῃς" οὐ γὰρ dv ϑαυμάξοιμε, εἰ τότε 
ἀποπειρώμενός μου ταῦτα ἔλεγες. 

XXXIV. AA ἐγώ σοι, ἔφη, λέγω, ὦ Σώκρατες, os. 
ὅτι ταῦτα πάντα μόρια μέν ἐστιν ἀρετῆς, καὶ τὰ μὲν 

τέτταρα αὐτῶν ἐπιεικῶς παραπλήσια ἀλλήλοις ἐστίν, ἡ δὲ 

ἀνδρία πάνυ πολὺ διαφέρον πάντων τούτων. ὧδε δὲ 

γνώσει ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω" εὑρήσεις γὰρ πολλοὺς τῶν 
ἀνθρώπων ἀδικωτάτους μὲν ὄντας καὶ ἀνοσιωτάτους καὶ 
ἀκολαστοτάτους καὶ ἀμαϑεστάτους, ἀνδρειοτάτους δὲ δια- 

7M dong. 955:4.Δφερόντως. Ἔχε δή, ἔφην ἐγώ. ἄξιον γάρ τοι ἐπισκέψα- 
σϑαι ὃ λέγεις. πότερον τοὺς ἀνδρείους ϑαῤῥαλέους λέγεες 

2 κ“υ--: p.105.27] ἄλλο τι; Καὶ lzag γε, ἔφη, ἐφ᾽ ἃ οἱ πολλοὶ φοβοῦνται 
ἱέναι. Φέρε δή, τὴν ἀρετὴν καλόν τι φὴς εἶναι, καὶ ὡς 
καλοῦ ὄντος αὐτοῦ σὺ διδάσκαλον σαυτὸν παρέχεις ; Κάλ- 

Mf Ree αλιστον μὲν οὖν, ἔφη, εἰ μὴ μαίνομαί γε. Πότερον οὖν, 97 

ΠΡ fy, δ᾽ ἐγώ, τὸ μέν τι αὐτοῦ αἰσχρόν, τὸ δέ τι καλόν, ἢ 
ὅλον καλόν; Ὅλον που καλὸν ὡς οἷόν τε μάλιστα. Οἶσϑα 
οὖν τίνες εἰς τὰ φρέατα | κολυμβῶσι ϑαῤῥαλέως; Ἔγωγε, p.350. 
ὅτι οἱ κολυμβηταί. Πότερον διότι ἐπίστανται ἢ δι’ ἄλλο 
τι; Ὅτι ἐπίστανται. Τίνες δὲ ἀπὸ τῶν ἵππων πολεμεῖν 
ϑαῤῥαλέοι εἰσί; πότερον οἱ ἱππικοὶ ἢ οἱ ἄφιπποι; Οἱ 
ἑππικοί. Τίνες δὲ πέλτας ἔχοντες; οἱ πελταστικοὶ ἢ οἱ μή; 
Οἱ πελταστικοί. καὶ τὰ ἄλλα γε πάντα, εἰ τοῦτο ζητεῖς, 
ἔφη, οἱ ἐπιστήμονες τῶν μὴ ἐπισταμένων ϑαῤῥαλεώτεροί 
εἰσι, καὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν, ἐπειδὰν μάϑωσιν, ἢ πρὶν μαϑεῖν. 
Ἤδη δὲ τινας ἑώρακας, ἔφην, πάντων τούτων ἀνεπιστή- 928. 

μονας ὄντας, θαῤῥοῦντας δὲ πρὸς ἕκαστα τούτων; " Eyoy, 
ἡ δ᾽ 0g, καὶ λίαν ys θαῤῥοῦντας. Οὐκοῦν οἱ ϑαῤῥαλέοι 
οὗτοι καὶ ἀνδρεῖοί εἰσιν; Αἰσχρὸν μέντ᾽ ἄν, ἔφη, εἴη ἡ 
ἀνδρία" ἐπεὶ οὗτοί γε μαινόμενοί εἰσιν. Πῶς οὖν, ἔφην 
ἐγώ, λέγεις τοὺς ἀνδρείους; οὐχὶ τοὺς ϑαῤῥαλέους εἶναι; 
Καὶ νῦν γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν οὗτοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἱ οὕτω 
ϑαῤῥαλέοι ὄντες οὐκ ἀνδρεῖοι ἀλλὰ μαινόμενοι φαίνονται; 
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καὶ ἐκεῖ αὖ ol σοφώτατοι οὗτοι καὶ ϑαῤῥαλεώτατοί εἰσι, 

ϑαῤῥαλεώτατοι δὲ ὄντες ἀνδρειότατοι; καὶ κατὰ τοῦτον 

99. τὸν λόγον ἡ σοφία ἂν ἀνδρία εἴη; Οὐ καλῶς, ἔφη, μνη- 
μονεύεις, ὦ Σώκρατες, ἃ ἔλεγόν τε καὶ ἀπεκρινόμην σοι. 
ἔγωγε ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ σοῦ, εἰ οἱ ἀνδρεῖοι ϑαῤῥαλέοι εἰσίν, 
ὡμολόγησα εἰ δὲ καὶ ol θαῤῥαλέοι ἀνδρεῖοι, οὐκ ἠρωτή- «9 ΤΩ 
ϑην" εἰ γάρ με τότε ἤρου, εἶπον ἂν ὅτι οὐ πάντες" viec εν pn 
δὲ ἀνδρείους ὡς. οὐ θαῤῥαλέοι εἰσί, τὸ ἐμὸν ὁμολόγημα ren 

οὐδαμοῦ ἐπέδειξας ὡς οὐκ ὀρθῶς ὡμολόγησα. dm 

τοὺς ἐπισταμένους αὐτοὺς ἑαυτῶν ϑαῤῥαλεωτέρους ὄ TO 
ἀποφαίνεις καὶ μὴ ἐπισταμένων ἄλλων, καὶ ἐν τούτῳ οἴει 
τὴν ἀνδρίαν καὶ τὴν σοφίαν ταὐτὸν sivaw τούτῳ δὲ τῷ 
τρόπῳ μετιὼν καὶ τὴν ἰσχὺν. οἰηϑείης ἂν εἶναι σοφίαν. 

. πρῶτον μὲν γὰρ εἰ οὕτω μετιὼν ἔροιό us εἰ οἱ ἰσχυροὶ 
δυνατοί εἰσι, φαίην ἄν' ἔπειτα, εἰ οἱ ἐπιστάμενοι παλαίειν 
δυνατώτεροί εἶσι τῶν μὴ ἐπισταμένων παλαίειν καὶ αὐτοὶ 
αὐτῶν, ἐπειδὰν μάϑωσιν, 7 πρὶν μαθεῖν, φαίην ἄν" 

,γσα. ταῦτα δὲ ἐμοῦ ὁμολογήσαντος ἐξείη ἄν σοι, γρωμένῳ 
τοῖς αὐτοῖς τεκμηρίοις τούτοις, λέγειν ὡς κατὰ τὴν ἐμὴν 
ὁμολογίαν ἡ σοφία ἐστὶν ἰσχύς. ἐγὼ δὲ οὐδαμοῦ οὐδ᾽ ἐν- joco 

. ταῦϑα ὁμολογῶ τοὺς δυνατοὺς ἐσχυροὺς εἶναι, τοὺς μέντοι 

yt- 55 ἰσχυροὺς δυνατούς οὐ γὰρ | ταὐτὸν εἶναι δύναμίν τε καὶ 
ἐσχύν, ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀπὸ ἐπιστήμης γίγνεσθαι, τὴν 
δύναμιν, καὶ ἀπὸ μανίας τὲ καὶ ἀπὸ θυμοῦ, ἰσχὺν ÓbMytyoewé;. 
ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτροφίας τῶν σωμάτων. οὕτω δὲ κἀκεῖ 

. ov ταὐτὸν εἶναι ϑάρσος τε καὶ dvóg(av: ὥστε συμβαίνει 
τοὺς μὲν ἀνδρείους ϑαῤῥαλέους εἶναι, μὴ μέντοι τούς γε 

ϑαῤῥαλέους ἀνδρείους πάντας θάρσος μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ 
τέχνης γίγνεται ἀνθρώποις καὶ ἀπὸ ϑυμοῦ vt καὶ ἀπὸ | 

μανίας, ὥσπερ ἡ δύναμις, ἀνδρία δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ 
εὐτροφίας τῶν ψυχῶν γίγνεται. 

44. XXXV. δ λέγεις δέτινας, ἔφην, ὦ Πρωταγόρα, τῶν 
ἀνθρώπων εὖ ξῇν, τοὺς δὲ κακῶς; Ἔφη. ἾΔρ᾽ οὖν δοκεῖ 

-— - 



100 IIAAT&NOZ IIPS'TAUOPAZ. 358. 

σοι ἄνϑρωπος ἂν εὖ fjv, εἰ ἀνιώμενός τε καὶ ὀδυνώμενος 
ξῴη; Οὐκ ἔφη. Τί δ᾽, εἰ ἡδέως βιοὺς τὸν βίον τελευτή- β 
σειεν, OUx εὖ ἄν σοι δοκοῖ οὕτως βεβιωκέναι; Ἔμοιγ᾽, 
ἔφη. Τὸ μὲν ἄρα ἡδέως ζῆν ἀγαϑόν, τὸ δ᾽ ἀηδῶς κακόν. 
Εἴπερ τοῖς καλοῖς γ᾽, ἔφη, ξῴη ἡδόμενος. Τί δή, ὦ 
Πρωταγόρα; μὴ καὶ σύ, ὥσπερ οἱ πολλοί, ἡδέα ἄττα 

ups. οἷν λεγε,.»καλεῖς κακὰ καὶ ἀνιαρὰ ἀγαϑά; ἐγὼ γὰρ λέγω, xa ὃ 
ἴγι“-. 4) ἕνα. ἡδέα ἐστίν, ρα κατὰ τοῦτο οὐκ ἀγαϑά, εἰ μή τι ἀπ᾽ 

αὐτῶν ἀποβήσεται ἄλλο; καὶ αὖϑις αὖ τὰ ἀνιαρὰ ὡσαύ- 
τως οὕτως οὐ καϑ᾽ ὅσον ἀνιαρά, κακά; Οὐκ οἶδα, ὦ 
Σώκρατες, ἔφη, ἁπλῶς οὕτως, ὡς σὺ ἐρωτᾷς, εἰ Éuol 
ἀποκριτέον ἐστίν, ὡς τὰ ἡδέα τε ἀγαϑά ἐστιν ἅπαντα καὶ 
τὰ ἀνιαρὰ κακά" αλλά μοι δοχεῖ οὐ μόνον πρὸς τὴν νῦν 

ἀπόκρισιν ἐμοὶ ἀσφαλέστερον εἶναι ἀποκρίνασϑαι, ἀλλὰ 
καὶ πρὸς πάντα τὸν ἄλλον βίον τὸν ἐμόν, ὅτι ἔστι μὲν ἃ 
τῶν ἡδέων οὐκ ἔστιν ἀγαθά, ἔστι δ᾽ αὖ καὶ ἃ τῶν ἀνια- 
ρῶν οὐκ ἔστι κακά, ἔστι δ᾽ ἃ ἔστι, καὶ τρίτον ἃ οὐδέτερα, 
οὔτε κακὰ οὔτ᾽ ἀγαϑά. Ἡδέα δὲ καλεῖς, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ“. 
τὰ ἡδονῆς μετέχοντα ἢ παιοῦντα ἡδονήν; Πάνυ γ᾽, ἔφη. 
Τοῦτο τοίνυν λέγω, καϑ᾿ ὅσον ἡδέα ἐστίν, εἰ οὐκ ἀγαϑά, 
τὴν ἡδονὴν αὐτὴν ἐρωτῶν εἰ οὐκ ἀγαθόν ἐστιν. “Ὥσπερ 
σὺ λέγεις, ἔφη, ἑκάστοτε, ὦ Σώκρατες, ᾽σκοπώμεϑα αὐτό, 

καὶ ἐὰν μὲν πρὸς λόγον δοκῇ εἶναι τὸ σκέμμα καὶ τὸ αὐτὸ 
φαίνηται ἡδύ τε καὶ ἀγαϑόν, συγχωρησόμεθα" εἰ δὲ μή, 

τότε ἤδη ὠμφιαβητήσομεν. Πότερον οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, σὺ 
βούλει ἡγεμονεύειν τῆς σκέψεως, ἢ ἐγὼ ἡγῶμαι; Δίκαιος, 
ἔφη, σὺ ἡγεῖσθαι" σὺ γὰρ καὶ κατάρχεις τοῦ λόγον. ᾽Δρ᾽ 
οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τῇδέ πῃ καταφανὲς 1 ὧν ἡμῖν γένοιτο; ,σλ 
ὥσπερ εἴ τις ἄνθρωπον σχοπῶν ἔκ τοῦ εἴδους ἢ πρὸς,» ,52. 

ὑγίειαν ἢ πρὸς ἄλλο τι τῶν τοῦ σώματος ἔργων, ἰδὼν 

τὸ πρόσωπον καὶ τὰς χεῖρας ἄκρας εἴποι, Ἴϑι δή μοι 
ἀποκαλύψας καὶ τὰ στήθη καὶ τὸ μετάφρενον ἐπίδειξον, 

ἵμα ἐπιακέψωμαι σαφέατερον" καὶ ἐγὼ τοιοῦτόν τι ποθῶ 
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πρὸς τὴν σκέψιν" Otaodusvog ὅτε οὕτως ÉErttg. πρὸς τὸ 

ἀγαθὸν καὶ “τὸ ἡδύ, ὡς φής, δέομαι τοιοῦτόν τι εἰπεῖν, 
Ἴθι δή μοι, ὦ Πρωταγόρα, καὶ τόδε τῆς διανοίας dzo- 

κάλυψον. πῶς ἔχεις πρὸς ἐπιστήμην; πότερον καὶ τοῦτό 
σοι δοκεῖ ὥσπερ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἄλλως; δοκεῖ 
δὲ τοῖς πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτόν τι, οὐκ ἰσχυρὸν 
οὐδ᾽ ἡγεμονικὸν οὐδ᾽ ἀρχικὸν εἶναι᾽ οὐδὲ ὡς περὶ τοιούτου 
αὐτοῦ ὄντος διανοοῦνται, ἀλλ᾽ ἐνούσης πολλάκις ἀνθρώπῳ 
ἐπιστήμης οὐ τὴν ἐπιστήμην αὐτοῦ ἄρχειν, ἀλλ᾽ ἄλλο τι, 
τοτὲ μὲν ϑυμόν, τοτὲ δὲ ἡδονήν, τοτὲ δὲ λύπην, ἐνίοτε 
δὲ ἔρωτα, πολλάκις δὲ φόβον, ἀτεχνῶς διανοούμενοι περὶ 
τῆς ἐπιστήμης, ὥσπερ περὶ ἀνδραπόδου, περιελκομένης 
ὑπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων. ἀρ᾽ οὖν καὶ σοὶ τοιοῦτόν τι" 
περὶ αὐτῆς δοκεῖ, ἢ καλόν τε εἶναι ἡ ἐπιστήμη καὶ οἷον 
ἄρχειν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐάνπερ γιγνώσκῃ τις τἀγαθὰ 
καὶ τὰ κακά, μὴ ἂν κρατηϑῆναι ὑπὸ μηδενός, ὥστε ἄλλ᾽ 
ἄττα πράττειν ἢ ἃ ὧν ἡ ἐπιστήμη κελεύῃ, ἀλλ᾽ ἱκανὴν 

wa. εἶναι τὴν φρόνησιν βοηϑεῖν τῷ ἀνθρώπῳ; Καὶ δοκεῖ, 
ἔφη, ὥσπερ σὺ λέγεις, ὦ Σώκρατες, καὶ ἅμα, εἴπερ τῳ 
ἄλλῳ, αἰσχρόν ἐστι καὶ ἐμοὶ σοφίαν καὶ ἐπιστήμην μὴ 
οὐχὶ πάντων κράτιστον φάναι εἶναι τῶν ἀνϑρωπείων 
πραγμάτων. Καλῶς γε, ἔφην ἐγώ, σὺ λέγων καὶ ἀληϑῆ. 
οἶσϑα οὖν ὅτι οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐμοί τε καὶ σοὶ 
οὐ πείϑονται, ἀλλὰ πολλούς φασι γιγνώσκοντας τὰ βέλτιστα 
οὐκ ἐθέλειν πράττειν ἐξὸν αὐτοῖς, ἀλλὰ ἄλλα πράττειν᾽ 

καὶ ὕσους δὴ ἐγὼ ἠρόμην ὅ τί ποτε αἴτιόν ἐστι τούτου, 
ὑπὸ ἡδονῆς φασιν ἡττωμένους ἢ λύπης ἢ ὧν νῦν δὴ ἐγὼ 
ἔλεγον, ὑπό τινος τούτων κρατουμένους ταῦτα ποιεῖν τοὺς 

ποιοῦντας. Πολλὰ γὰρ οἶμαι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ 
ἄλλα οὐκ ὀρϑῶς λέγουσιν ol ἄνϑρωποι. Ἴθι δὴ μετ᾽ ἐμοῦ 
ἐπιχείρησον πείθειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ διδάσκειν 0 ἐστιν 

,"3ςλαὐτοῖς τοῦτο τὸ πάθος, ὅ φασιν πὸ τῶν | ἡδονῶν ἡττᾶ- 
σϑαι καὶ οὐ πράττειν διὰ ταῦτα τὰ βέλτιστα, ἐπεὶ γιγνώ- 

----.--.- - 

* 
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σκειῖν γε «αὐτά. ἴσως yàg ἂν λεγόντων ἡμῶν ὅτι Ovx 
ὀρθῶς λέγετε, ὦ ἄνθρωποι, ἀλλὰ ψεύδεσθε, ἔροιντ᾽ ἂν 
ἡμᾶς" Ὦ, Πρωταγόρα τε καὶ Σώκρατες, εἰ μὴ ἔστι τοῦτο 
τὸ πάθημα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ ἐστί, καὶ τί 
ὑμεῖς αὐτό φατε εἶναι; εἴπατον ἡμῖν. Τί δέ, ὦ Σώκρα- 
τες, δεῖ ἡμᾶς σκοπεῖσθαι τὴν τῶν πολλῶν δόξαν ἀνθρώ- 
mov, οἵ ὅ τι ἂν τύχωσι, τοῦτο λέγουσιν; Οἷμαι, ἦν δ᾽ “σ΄: 
ἐγώ, εἶναί τι ἡμῖν τοῦτο πρὸς τὸ ἐξευρεῖν περὶ ἀνδρίας, 
πρὸς τάλλα μόρια τὰ τῆς ἀρετῆς πῶς ποτ᾽ ἔχει. εἰ οὖν 
σοι δοκεῖ ἐμμένειν οἷς ἄρτι ἔδοξεν ἡμῖν, ἐμὲ ἡγήσασϑαε, 
ἡ οἶμαι ἂν ἔγωγε κάλλιστα φανερὸν γενέσθαι, Éxov: εἰ δὲ 
μὴ βούλει, εἴ σοι φίλον, ἐῶ χαίρειν. "AA, ἔφη, ὀρϑῶς 
λέγεις" καὶ πέραινε ὥσπερ ἤρξω. | 

XXXVII. Πάλιν τοίνυν, ἔφην ἐγώ, εἰ Egowro ἡμᾶς, 
Τί οὖν φατὲ τοῦτο εἶναι, ὃ ἡμεῖς ἥττω εἶναι τῶν ἡδονῶν 
ἐλέγομεν; εἴποιμ᾽ ὧν ἔγωγε πρὸς αὐτοὺς ὠδί᾽ ᾿φκούετε δή" 
πειρασόμεϑα γὰρ ὑμῖν ἐγώ τε καὶ Πρωταγόρας φράσαι. 
ἄλλο τι γάρ, ὦ ἄνθρωποι, φατὲ ὑμῖν τοῦτο γίγνεσθαι ἐν 
τοῖσδε; οἷον πολλάκις ὑπὸ σίτων καὶ ποτῶν καὶ ἀφροδι- 
Gov κρατούμενοι ἡδέων ὄντων, γιγνώσποντες ὅτι “πονηρά 

ἐστιν, ὅμως αὐτὰ πράττειν; Φαῖεν ἄν. Οὐκοῦν ἐροίμεϑ᾽ pj. 
ἂν αὐτοὺς ἐγώ τε καὶ σὺ πάλιν, Πονηρὰ δὲ αὐτὰ πῇ φατὲ 
εἶναι; πότερον ὅτι τὴν ἡδονὴν ταύτην ἐν τῷ παραχρῆμα 

παρέχει καὶ ἡδύ ἐστιν ἕκαστον αὐτῶν, ἢ ὅτι εἰς τὸν ὕστε- 
ρον χρόνον νόσους rt ποιεῖ καὶ πενίας καὶ ἄλλα τοιαῦτα 

πολλὰ παρασκευάξει; ἢ κἂν εἴ τι τούτων εἰς τὸ ὕστερον 
μηδὲν παρασκευάξει, χαίρειν δὲ μόνον ποιεῖ, ὅμως δ᾽ ἂν 
κακὰ ἦν, 0 τι μαϑόντα χαίρειν ποιεῖ καὶ ὁπῃοῦν; ἀρ᾽ οἱό- 
μεθ᾽ ὧν αὐτούς, ὦ Πρωταγόρα, ἄλλο τι ἀποκρίνασθαι, 

. ἢ ὅτι οὐ κατὰ τὴν αὐτῆς τῆς ἡδονῆς τῆς παραχρῆμα ἐρ- 
. γασίαν κακά ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τὰ ὕστερον γιγνόμενα, νόσους 
᾿ τε καὶ τἄλλα. Ἐγὼ μὲν οἶμαι, ἔφη ὁ Πρωταγόρας, τοὺς 
πολλοὺς ἂν ταῦτα ἀποκρίνασϑαι. Οὐκοῦν νόσους ποι- 
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οὔντα ἀνίας ποιεῖ, xal πενίας ποιοῦντα ἀνίας ποιεῖ; 
ὁμολογοῖεν | ἄν, ὡς ἐγώμαι. Συνέφη ὃ Πρωταγόρας. Ovx- 

fex otv φαίνεται, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν, ὥς φαμὲν ἐγώ τε καὶ 
Πρωταγόρας, 0:4 οὐδὲν ἄλλο ταῦτα κακὰ ὄντα ἢ διότι" 

,.«ϑεεὶς ἀνίας τε ἀποτελευτᾷ καὶ ἄλλων ἡδονῶν ἀποστερεῖ; 
€ ^ » [4 εξ ν 9 P" , “- , 

ὁμολογοῖεν ἂν. Συνεδόκει ἡμῖν ἀμφοῖν. Οὐκοῦν παλιν 

ἂν αὑτοὺς τὸ ἐναντίον εἰ ἐροίμεϑα, Ὦ ἄνϑρωποι οἱ 
λέγοντες αὖ ἀγαθὰ ἀνιαρὰ εἶναι, ἀρα οὐ τὰ τοιάδε λέγετε, 
οἷον τά τε γυμνάσια καὶ τὰς στρατείας καὶ τὰς ὑπὸ τῶν 

ἑατρῶν ϑεραπείας τὰς διὰ καύσεών τε καὶ τομῶν καὶ φαρ- 

μακειῶν καὶ λιμοκτονιῶν γιγνομένας, ὅτι ταῦτα ἀγαθὰ Zeta. ἐπε έψγο»ον. 
δέ Συνεδό men TM μέν ἐστιν, ἀνιαρὰ δέ; φαῖεν ἄν. εδόκει. Πότερον 

γ᾽ δ , 3 1 $ ἡ “ e » m" 
οὖν κατὰ τόδε ἀγαθὰ αὐτὰ καλεῖτε, Ori ἐν τῷ παραχρῆμα 
ὀδύνας τὰς ἐσχάτας παρέχει καὶ ἀλγηδόνας, ἢ ὅτι εἰς τὸν 

ὕστερον χρόνον ὑγίειαί τε ἀπ᾿ αὐτῶν γίγνονται καὶ εὐεξίαι — 
τῶν σωμάτων καὶ τῶν πόλεων σωτηρίαι καὶ ἄλλων ἀρχαϊϑθάν: ἀδίων δεί. 

,σα. καὶ πλοῦτοι; φαῖεν ἄν, ὡς ἐγῴμαι. Συνεδόκει. Ταῦτα 

δὲ ἀγαϑά ἐστι OU ἄλλο τι͵ ἢ ὅτι εἰς ἡδονὰς ἀποτελευτῷᾷ 
καὶ λυπῶν ἀπαλλαγάς τε καὶ ἀποτροπάς; ἢ ἔχετέ τι ἄλλο 
τέλος λέγειν, εἰς ὃ ἀποβλέψαντες αὐτὰ ἀγαθὰ καλεῖτε, 
7. 9 "A € Li ᾿Ὶ Ld 9 E € $ * 

ἀλλ᾿ ἢ ἡδονάς τε xal λύπας ; οὐκ dv φαῖεν, ὡς ἐγῴμαι. 
Οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη ὁ Πρωταγόρας. Οὐκοῦν τὴν μὲν 
t 4 , ε 3 * * L] , , € 
ἡδονὴν διώκετε ὡς ἀγαϑὸν Ov, τὴν δὲ λύπην φεύγετε Og 

κακόν; Συνεδόκει. Τοῦτ᾽ ἄρα ἡγεῖσθ᾽ εἶναι κακόν, τὴν 
λύπην, καὶ ἀγαθὸν τὴν ἡδονήν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ χαίρειν 
τότε λέγετε κακὸν εἶναι, ὅταν μειζόνων ἡδονῶν ἀποστερῇ 
ΞΟ ΟΥ̓ 9 ? Ἢ ? . e - 
ἢ σας αὐτὸ ἔχει, ἡ λύπας μείξους παρασκευάξῃ τῶν ἐν - 

αὐτῷ ἡδονῶν" ἐπεὶ εἰ κατ᾽ ἄλλο τι αὐτὸ τὸ χαίρειν κακὸν 
καλεῖτε καὶ εἰς ἄλλο τι τέλος ἀποβλέψαντες, ἔχοιτε ἂν καὶ 

ἡμῖν εἰπεῖν. ἀλλ᾽ οὐχ ἕξετε. Οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκοῦσιν, ἔφη o 
»ᾳ Πρωταγόρας. "Alo τι οὖν πάλιν καὶ περὶ" αὐτοῦ τοῦ λυ- 

πεῖσϑαι ὁ “αὐτὸς τρόπος; τότε καλεῖτε αὐτὸ τὸ λυπεῖσθαι 
ἀγαθόν, ὅταν ἢ μείξους λύπας τῶν ἐν αὐτῷ οὐσῶν ἀπαλ- 

TéÀoS 
E 
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λάττῃ ἢ μείζους ἡδονὰς τῶν λυπῶν παρασκευάζῃ; ἐπεὶ εἰ 

πρὸς ἄλλο τι τέλος. ἀποβλέπετε, ὅταν καλῆτε αὐτὸ τὸ 
λυπεῖσθαι ἀγαϑόν, ἢ πρὸς ὃ ἐγὼ λέγω, ἔχετε ἡμῖν εἰπεῖν. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἕξετε. ᾿4ληϑῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ Πρωταγόρας. 
Πάλιν τοίνυν, ἔφην ἐγώ, εἴ us ἀνέροισϑε, ὦ ἄνθρωποι, 
Τίνος οὖν δήποτε ἕνεκα πολλὰ περὶ τούτου λέγεις καὶ 
πολλαχῆ; συγγιγνώσκετέ μοι, φαίην ἂν ἔγωγε. πρῶτον μὲν 
γὰρ οὐ ῥάδιον ἀποδεῖξαι τί ἔστι ποτὲ τοῦτο ὃ ὑμεῖς 
καλεῖτε τῶν ἡδονῶν ἥττω εἶναι" ἔπειτα ἐν τούτῳ εἰσὶ πᾶ- 
σαι αἱ ἀποδείξεις. ἀλλ᾽ ἕτι καὶ νῦν ἀναϑέσϑαι ἕξεσειν, εἴ 

πὴ ἔχετε ἄλλο τι φάναι! εἶναι τὸ ἀγαϑὸν ἢ τὴν ἡδονήν,,ν..4.3: 

ἢ τὸ κακὸν ἄλλο τι ἢ τὴν ἀνίαν, ἢ ἀρκεῖ ὑμῖν τὸ ἡδέως 
καταβιῶναι τὸν βίον ἄνευ λυπῶν; εἰ δὲ ἀρκεῖ καὶ μὴ 
ἔχετε μηδὲν ἄλλο φάναι εἶναι ἀγαϑὸν ἢ καχόν, ὃ μὴ εἰς 
ταῦτα τελευτᾷ, τὸ μετὰ τοῦτο ἀκούετε. φημὶ γὰρ ὑμῖν γσ. 
τούτου οὕτως ἔχοντος γελοῖον τὸν λόγον γίγνεσθαι, ὅταν 
λέγητε ὅτι πολλάκις γιγνώσκων τὰ κακὰ ἄνθρωπος ὅτι 
xaxa ἐστιν, ὅμως πράττει αὐτά, ἐξὸν μὴ πράττειν, ὑπὸ 

τῶν ἡδονῶν ἀγόμενος καὶ ἐκπληττόμενος" καὶ αὖϑις αὖ 
Miu Δέγητε λέγετε ὅτι γιγνώσκων ὁ ἄνθρωπος τἀγαθὰ πράττειν οὐκ 

ἐθέλει διὰ τὰς παραχρῆμα ἡδονάς, ὑπὸ τούτων ἡττώμενος. 
ΧΧΧΥΕΙ. Ὡς δὲ ταῦτα γελοῖϊά ἐστι, κατάδηλον 

- ἔσται, ἐὰν μὴ πολλοῖς ὀνόμασι χρώμεθα ἄρα, ἡδεῖ τε καὶ 
ἀνιαρῷ καὶ ἀγαθῷ καὶ κακῷ, ἀλλ ἐπειδὴ δύο ἐφάνη 
ταῦτα, δυοῖν καὶ ὀνόμασι προσαγορεύωμεν αὐτά, πρῶτον 
μὲν ἀγαθῷ καὶ κακῷ, ἔπειτα αὖθις ἡδεῖ τε καὶ ἀνιαρῷ. ϑέ- 

, μενοι δὴ οὕτω, λέγωμεν ὅτι γιγνώσκων ὁ ἄνϑρωπος τὰ κακὰ 
ὅτι κακά ἐστιν, ὅμως αὐτὰ ποιεῖ. ἐὰν οὖν τις ἡμᾶς ἔρηται 
διὰ τί, ἡττώμενος φήσομεν. Ὑπὸ τοῦ; ἐκεῖνος ἐρήσεται 
ἡμᾶς" ἡμῖν δὲ ὑπὸ μὲν ἡδονῆς οὐκέτι ἔξεστιν εἰπεῖν" ἄλλο 
γὰρ ὄνομα μετείληφεν ἀντὶ τῆς ἡδονῆς τὸ ἀγαϑόν. ἐκείνῳ 
δὴ ἀποκρινώμεϑα καὶ λέγωμεν, ὅτι ἡττώμενος -- Ὑπὸ 
τίνος; φήσει. τοῦ ἀγαθοῦ, φήσομεν νὴ Δία. ἂν οὖν τύχῃ μι. 
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ὃ ἐρόμενος ἡμᾶς ὑβριστὴς dv, γελάσεται καὶ ἐρεῖ" 
γελοῖον λέγετε πρᾶγμα, εἰ πράττει τις κακά, γιγνώσκων 
ὅτι κακά ἐστιν, οὐ δέον αὐτὸν πράττειν, ἡττώμενος ὑπὸ 
τῶν ἀγαθῶν. ἄρα, φήσει, οὐκ ἀξίων ὄντων νικᾷν ἐν ὑμῖν 

τῶν ἀγαϑῶν τὰ κακά, ἢ ἀξίων; φήσομεν δῆλον ὅτι ἀπο- 
κριψφόμενοι, ὅτι οὐκ ἀξίων ὄντων. οὐ γὰρ dv ἐξημάρτανεν 

ὃν φαμὲν ἥττω εἶναι τῶν ἡδονῶν. Κατὰ τί δέ, φήσει 
ἴσως, ἀνάξιά ἐστι τἀγαϑὰ τῶν κακῶν ἢ τὰ κακὰ τῶν 
ἀγαθῶν; 7 κατ᾽ ἄλλο τι ἢ ὅταν τὰ μὲν μείζω, τὰ δὲ σμι- 
κρότερα 7; ἢ πλείω, τὰ δὲ ἐλάττω ἧ; οὐχ ἕξομεν εἰπεῖν 34.7hee i qut 

ἄλλο ἢ τοῦτο. ijiov ἄρα, φήσει, Oti τὸ ἡττᾶσϑαι τοῦτο 
λέγετε, ἀντὶ ἐλαττόνων ἀγαθῶν μείζω κακὰ λαμβάνειν. 

Ταῦτα μὲν οὖν οὕτω. μεταλάβωμεν δὴ τὰ ὀνόματα πάλιν 

τὸ ἡδύ τε καὶ ἀνιαρὸν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς τούτοις, καὶ λέγω- 
μὲν ὅτι ἄνθρωπος πράττει, τότε μὲν ἐλέγομεν τὰ κακά, 
νῦν δὲ λέγωμεν τὰ ἀνιαρά, γιγνώσκων, ὅτι ἀνιαρά ἐστιν, 
ἡττώμενος ὑπὸ τῶν ἡδέων, δῆλον ὅτι] ἀναξίων ὄντων 

ePi. καὶ τίς ἄλλη ἀξία ἡδονῇ πρὸς λύπην ἐστίν, dAXYavafix deor 
ἢ ὑπερβολὴ ἀλλήλων καὶ ἔλλειψις; ταῦτα δ᾽ ἐστὶ μείξω τε 
καὶ σμικρότερα γιγνόμενα ἀλλήλων καὶ πλείω καὶ ἐλάττω 

μα. καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον. εἰ γάρ τις λέγοι ὅτι ᾿Αλλὰ πολὺ (Je τον. Ζ,γεθ 
διαφέρει, ὦ Σώκρατες, τὸ παραχρῆμα ἡδὺ τοῦ εἰς τὸν cA 
ὕστερον χρόνον καὶ ἡδέος xol λυπηροῦ, μῶν ἄλλῳ τῳ, 
φαίην ἂν ἔγωγε, ἢ ἡδονῇ καὶ λύπῃ; οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅτῳ 
ἄλλῳ. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀγαϑὸς ἱστάναι ἄνϑρωπος, συνθεὶς τὰ 
ἡδέα καὶ συνθεὶς τὰ λυπηρά, καὶ τὸ ἐγγὺς καὶ τὸ πόῤῥω 

στήσας ἐν κῷ ζυγῷ, εἰπὲ πότερα πλείω ἐστίν. ἐὰν μὲν γὰρ 
ἡδέα πρὸς ἡδέα ἱστῇς, τὰ μείξω ἀεὶ καὶ πλείω ληπτέα" 
ἐὰν δὲ λυπηρὰ πρὸς λυπηρά, τὰ- ἐλάττω καὶ σμικρότερα. 

ἐὰν δὲ ἡδέα πρὸς λυπηρά, ἐὰν μὲν τὰ ἀνιαρὰ ὑπερβάλ- 
ληται ὑπὸ τῶν ἡδέων, ἐάν τε τὰ ἐγγὺς ὑπὸ τῶν πόῤῥω 
ἐών τε τὰ πόῤῥω ὑπὸ τῶν ἐγγύς, ταύτην τὴν πρᾶξιν 
πρακτέον ἐν ἡ ἂν ταῦτ᾽ ἐνῇ ἐὰν δὲ τὰ ἡδέα ὑπὸ τῶν 



106 ΠΛΑΤΏΝΟΣ ΠΡΩΤΆΓΟΡΑΣ. - 853. 

ἀνιαρῶν, οὐ πρακτέα᾽ μή πῃ ἄλλῃ ἔχει, φαίην ἄν, ταῦτα, 
ὦ ἄνθρωποι; οἵδ᾽ ὅτι οὐκ ἂν ἔχοιεν ἄλλως λέγειν. Συνε- »,5. 
δόκει καὶ ἐκείνῳ. “Ὅτε δὴ τοῦτο οὕτως ἔχει, τόδε uoi 

, ἀποκρίνασϑε, φήσω. φαίνεται ὑμῖν τῇ ὄψει τὰ αὐτὰ με- 
᾿ γέθη ἐγγύϑεν μὲν μείξω, πόῤῥωθεν δὲ ἐλάττω" ἢ οὔ; 
Φήσουσιν. Καὶ τὰ παχέα καὶ τὰ πολλὰ ὡσαύτως; καὶ αἱ 
φωναὶ αἱ ἴσαι ἐγγύϑεν μὲν μείζους, πόῤῥωθεν δὲ σμικρό- 

τεραι; Φαϊεν ἄν. Εἰ οὖν ἐν τούτῳ ἡμῖν ἦν τὸ εὖ πράτ- 
τειν, ἐν τῷ τὰ μὲν μεγάλα μήκη καὶ πράττειν καὶ λαμ- 
βάνειν, τὰ δὲ σμικρὰ καὶ φεύγειν καὶ μὴ πράττειν, τίς ἂν 

ἡμῖν σωτηρία ἐφάνη τοῦ βίου; ἀρα ἡ μετρητικὴ τέχνη ἢ 
ἢ τοῦ φαινομένου δύναμις; ἢ αὕτη μὲν ἡμᾶς ἐπλάνα καὶ 

να ας ἐν 4ἐποίει ἄνω τε καὶ κάτω πολλάκις μεταλαμβάνειν ταὐτὰ 
Nar»?- Td 

p X 

[i - 

ἢ 5 . 
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^uo) μεταμέλειν καὶ iv ταῖς πράξεσι καὶ ἐν ταῖς αἱρέσεσι | 
τῶν μεγάλων τε καὶ σμικρῶν, ἡ δὲ μετρητικὴ ἄκυρον uiv 
ἂν ἐποίησε τοῦτο τὸ φάντασμα, δηλώσασα δὲ τὸ ἀληϑὲς 
ἡσυχίαν ἂν ἐποίησεν ἔχειν τὴν ψυχὴν μένουσαν ἐπὶ τῷ 
ἀληϑεῖ καὶ ἔσωσεν ἂν τὸν βίον; ἀρ᾽ ἂν ὁμολογοῖεν οἱ ἄν- 
ϑρωποι πρὸς ταῦτα ἡμᾶς τὴν μετρητικὴν σώξειν ἂν τέχνην, 
ἢ ἄλλην; Τὴν μετρητικήν, ὡμολόγει. Τί δ᾽, εἰ ἐν τῇ “7,4. 
τοῦ περιττοῦ καὶ ἀρτίου αἱρέσει ἡμῖν ἦν ἡ σωτηρία τοῦ 
βίον, ὁπότε τὸ πλέον ὀρθῶς ἔδει ἐλέσϑαι καὶ ὁπότε τὸ 
ἔλαττον, ἢ αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ ἢ τὸ ἕτερον πρὸς τὸ ἕτερον, 
εἴτ᾽ ἐγγὺς εἴτε πόῤδω εἴη, τί ἂν ἔσωζεν ἡμῖν τὸν βίον; 
| ἀρ’ dv οὐκ ἐπιστήμη; καὶ ag ἂν οὐ μετρητική τις, ἐπει- ν.377 
δήπερ ὑπερβολῆς τε καὶ ἐνδείας ἐστὶν ἡ τέχνη; ἐπειδὴ δὲ 
περιττοῦ τε καὶ ἀρτίου, ἄρα ἄλλη τις ἢ ἀριθμητική; 
ὁμολογοῖεν ἂν ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι" ἢ οὔ; ᾿Εδόκουν ἂν καὶ 
τῷ Πρωταγόρᾳ ὁμολογεῖν. Εἶεν, ὦ ἄνθρωποι. ἐπειδὴ δὲ 
ἡδονῆς τε καὶ λύπης ἐν ὀρθῇ τῇ αἱρέσει ἐφάνη ἡμῖν ἡ 
σωτηρία τοῦ βίου οὖσα, τοῦ τε πλέονος καὶ ἐλάττονος καὶ 
μείζονος καὶ σμικροτέρον καὶ ποῤῥωτέρω καὶ ἐγγυτέρω, 
dex πρῶτον μὲν οὐ μετρητικὴ φαίνεται, ὑπερβολῆς τε καὶ 
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ἐνδείας οὖσα καὶ ἰσότητος πρὸς ἀλλήλας σκέψις; "MAN | 
ἀνάγκη. Ἐπεὶ δὲ μετρητική, ἀνάγκῃ δήπου τέχνη καὶ 

“"4: ἐπιστήμη. Συμφήσονσιν. "Hug μὲν τοίνυν τέχνη καὶ ἐπι- 
στήμη ἐστὶν αὕτη, εἰσαῦϑις σκεψόμεθα" ὅτι δὲ ἐπιστήμη 
ἐστί, τοσοῦτον ἐξαρκεῖ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, ἣν ἐμὲ δεῖ 
καὶ Πρωταγόραν ἀποδεῖξαι περὶ ὧν ἤρεσϑ᾽ ἡμᾶς. ἤρεσϑε 
δέ, εἰ μέμνησθε, ἡνίκα ἡμεῖς ἀλλήλοις ὡμολογοῦμεν ἐπι- 
στήμης μηδὲν εἶναι κρεῖττον, ἀλλὰ τοῦτο ἀεὶ κρατεῖν, 
ὕπου ὧν ἐνῇ, καὶ ἡδονῆς καὶ τῶν “ἄλλων ἁπάντων" ὑμεῖς 
δὲ δὴ ἔφατε τὴν ἡδονὴν πολλάκις κρατεῖν καὶ τοῦ εἰδότος 
ἀνθρώπου, ἐπειδὴ δὲ ὑμῖν οὐχ ὡμολογοῦμεν, μετὰ τοῦτο 
ἤρεσθε ἡμᾶς: Ὦ Πρωταγόρα τε καὶ Σώκρατες, εἰ μὴ 
ἔστι τοῦτο τὸ πάϑημα ἡδονῆς ἠττᾶσϑαι, ἀλλὰ τί ποτ᾽ 

,,ὅ. ἐστὶ καὶ τί ὑμεῖς αὐτό φατε εἶναι; εἴπετε ἡμῖν. εἰ μὲν 
οὖν τότε εὐθὺς ὑμῖν εἴπομεν ὅτι ἀμαϑία, κατεγελᾶτε ἂν 
ἡμῶν" νῦν δὲ dv ἡμῶν καταγελᾶτε, καὶ ὑμῶν αὐτῶν κα- 
ταγελάσεσϑε. καὶ γὰρ ὑμεῖς ομολογήκατε ἐπιστήμης ἐνδείᾳ 
ἐξαμαρτάνειν περὶ τὴν τῶν ἡδονῶν αἵρεσιν καὶ λυπῶν τοὺς 
ἐξαμαρτάνοντας" ταῦτα δέ ἐστιν ἀγαθά τε καὶ κακά. καὶ 
οὐ μόνον ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ πρόσϑεν Er. ὧμο- 
λογήκατε ὅτι μετρητικῆς. ἡ δὲ ἐξαμαρτανομένη πρᾶξις 
ἄνευ ἐπιστήμης ἴστε που καὶ αὐτοὶ ὅτι ἀμαϑίᾳ πράττεται. 
ὥστε τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ ἡδονῆς ἥττω εἶναι, ἀμαϑία ἡ μεγίστη" 
ἧς Πρωταγόρας ὅδε φησὶν ἱατρὸς εἶναι καὶ Πρόδικος καὶ 
Ἱππίας" ὑμεῖς δὲ διὰ τὸ οἴεσϑαι ἄλλο τι ἢ ἀμαϑίαν εἶναι 
οὔτε αὐτοὶ οὔτε τοὺς ὑμετέρους παῖδας παρὰ τοὺς τούτων 
διδασκάλους τούσδε τοὺς σοφιστὰς πέμπετε, ὡς οὐ διδα- 
χκτοῦ ὄντος,, ἀλλὰ κηδόμενοι τοῦ ἀργυρίον καὶ οὐ διδόντες 
τούτοις κακῶς πράττετε καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. 

/T. XXXVII. Ταῦτα μὲν τοῖς πολλοῖς | ἀποκεκριμένοι 

jer v ἦμεν. ὑμᾶς δὲ δὴ μετὰ Πρωταγόρου ἐρωτῶ, Ἱππία τε 
καὶ Πρόδικε — κοινὸς γὰρ δὴ ἔστω ὑμῖν ὁ λόγος —, πό- 
τερον δοκῶ ὑμῖν ἀληϑῆ λέγειν ἢ ψεύδεσθαι. Ὑπερφυώς 
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ἐδόκει ἅπασιν ἀληθῆ εἶναι τὰ εἰρημένα. Ὁμολογεῖτε ἄρα, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ μὲν ἡδὺ ἀγαϑὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀνιαρὸν κα- 
κόν. τὴν δὲ Προδίκου τοῦδε διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων πα- 

“Ἄν. ραιτοῦμαι᾽ εἴτε γὰρ ἡδὺ εἴτε τερπνὸν λέγεις εἴτε γαρτόν, 

vp hi 254. εἴτε ὁπόϑεν καὶ ὅπως χαίρεις τὰ τοιαῦτα ὃν onim», ὦ 
ἌΡΗ βέλτιστε Πρόδικε, τοῦτό μοι πρὸς ὃ βούλομαι ἀπόκριναι. 

Γελάσας οὖν ὁ Πρόδικος συνωμολόγησε, καὶ οἱ ἄλλοι. Tí5/5. 

εἴρων fee fon Db δή, ὦ ἄνδρες, ἔφην ἐγώ, τὸ τοιόνδε; αἱ ἐπὶ τούτου 
πράξεις ἅπασαι, ἐπὶ τοῦ ἀλύπως ξῆν καὶ ἡδέως, ἀρ᾽ οὐ 
καλαί [καὶ ὠφέλιμοι!; καὶ τὸ καλὸν ἔργον ἀγαϑόν τε καὶ 
ὠφέλιμον; Συνεδόκει. Εἰ ἄρα, ἔφην ἐγώ, τὸ ἡδὺ ἀγα- 
ϑόν ἐστιν, οὐδεὶς οὔτε εἰδὼς οὔτε οἰόμενος ἄλλα βελτίω 

δ Ζ ἢ ἃ vesc εἶναι ἢ ἃ ἐποίει καὶ δύναται, ἔπειτα ποιεῖ ταῦτα ἐξὸν τὰ 
(ἱὴ ora TAA, βελτίω" οὐδὲ τὸ ἥττω εἶναι αὐτοῦ, ἄλλο τι τοῦτ᾽ ἐστὶν ἢ 

; ἀμαϑία, οὐδὲ κρείττω ἑαυτοῦ ἄλλο τι ἢ σοφία. Σῦυνε- 

δόκει πᾶσιν. Τί δὲ δή; ἀμαϑίαν ρα τὸ τοιόνδε λέγετε, 

τὸ ψευδῇ ἔχειν δόξαν καὶ ἐψεῦσϑαι περὶ τῶν πραγμάτων 
τῶν πολλοῦ ἀξίων; Καὶ τοῦτο πᾶσι συνεδόκει. "Alo τι 

οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐπί γε τὰ κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ 
᾿ ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι, οὐδ᾽ ἔστι τοῦτο, og ἔοικεν, iv 
| ἀνθρώπου φύσει, ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι ἐθέλειν (Evo 
| ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν" ὅταν vt ἀναγκασϑῇ δυοῖν κακοῖν τὸ 

ἕτερον αἱρεῖσθαι, οὐδεὶς τὸ μεῖζον αἱρήσεται ἐξὸν τὸ 
ἔλαττον. “ἅπαντα ταῦτα συνεδόκει ἅπασιν ἡμῖν. Τί οὖν; j/4 

- : ἔφην ἐγώ, καλεῖτέ τι δέος καὶ φόβον; καὶ ἄρα ὅπερ ἐγώ; 

πρὸς σὲ λέγω, ὦ Πρόδικε. προσδοκίαν τινὰ λέγω κακοῦ 
τοῦτο, εἴτε φόβον εἴτε δέος καλεῖτε. ᾿Εδόκει Πρωταγόρᾳ 
μὲν καὶ Ἱππίᾳ δέος τε καὶ φόβος εἶναι τοῦτο, Προδίχῳ 
δὲ δέος, φόβος δ᾽ οὔ. ᾿᾽4λλ᾿ οὐδέν, ἔφην ἐγώ, Πρόδικε, 
διαφέρει" ἀλλὰ τόδε. εἰ ἀληθῆ τὰ ἔμπροσθέν ἐστιν, cod 
τις ἀνθρώπων ἐθελήσει ἐπὶ ταῦτα ἐέναι ἃ δέδοικεν, ἐξὸν 
ἐπὶ ἃ μή; ἢ ἀδύνατον ἐκ τῶν ἀμολογημένων; ἃ γὰρ δέ- 
δοικεν, αμολόγηται ἡγεῖσϑαι κακὰ εἶναι" ἃ δὲ ἡγεῖται 
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y Jsqxaxd, οὐδένα οὔτε (voi ἐπὶ ταῦτα οὔτε λαμβάνειν ἑκόντα. 

Ἐδόκει καὶ ταῦτα | πᾶσιν. 

»,1.ϑ. XXXIX. Οὕτω δὴ τούτων ὑποκειμένων, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

“2... 

Πρόδικέ τε καὶ Ἱππία, ἀπολογείσϑω ἡμῖν Πρωταγόρας 
ὅδε, ἃ τὸ πρῶτον ἀπεκρίνατο πῶς ὀρϑῶς ἔχει, μὴ ἃ τὸ 
πρῶτον παντάπασι᾽ τότε μὲν γὰρ δὴ πέντε ὄντων μορίων 
τῆς ἀρετῆς οὐδὲν ἔφη εἶναι τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον, 
ἰδίαν δὲ αὐτοῦ ἕκαστον ἔχειν δύναμιν ἀλλ᾽ οὐ ταῦτα λέγω, 
ἀλλ ἃ τὸ ὕστερον εἶπε. τὸ γὰρ ὕστερον ἔφη τὰ μὲν τέτ- 
ταρὰ ἐπιεικῶς παραπλήσια ἀλλήλοις εἶναι, τὸ δὲ ἕν πάνυ 
πολὺ διαφέρειν τῶν ἄλλων, τὴν ἀνδρίαν. γνώσεσθαι δέ 
μ᾽ ἔφη τεκμηρίῳ τῷδε. εὑρήσεις γάρ, ὦ Σώκρατες, ἀν- 

ϑρώπους ἀνοσιωτάτους μὲν ὄντας καὶ ἀδικωτάτους καὶ 
ἀκολαστοτάτους καὶ ἀμαϑεστάτους, ἀνδρειοτάτους δέ" ᾧ 

γνώσει ὅτι πολὺ διαφέρει ἡ ἀνδρία τῶν ἄλλων μορίων 
τῆς ἀρετῆς. καὶ ἐγὼ εὐθὺς τότε πάνυ ἐθαύμασα τὴν ἀπό- 
κρίσιν, καὶ ἔτι μᾶλλον ἐπειδὴ ταῦτα μεϑ᾽ ὑμῶν διεξῆλϑον. 
ἠρόμην δ᾽ οὖν τοῦτον εἰ τοὺς ἀνδρείους λέγοι ϑαῤῥαλέους. 

ὁ δὲ Καὶ ἕτας γ᾽, ἔφη. μέμνησαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Πρωτα- 
γόρα, ταῦτα ἀποκρινόμενος; Ὡμολόγει. Ἴϑι δή, ἔφην 
ἐγώ, εἰπὲ ἡμῖν, ἐπὶ τίνα λέγεις ἴτας εἶναι τοὺς ἀνδρείους; 
ἢ ig! ἅπερ οἱ δειλοί; Οὐκ ἔφη. Οὐκοῦν ἐφ᾽ ἕτερα. Ναί, 
ἢ δ᾽ ὅς. Πότερον οἱ μὲν δειλοὶ ἐπὶ τὰ ϑαῤῥαλέα ἔρχον- " 

ται, οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐπὶ τὰ δεινά; Λέγεται δή, ὦ Σώ- 
[χὰ € 8 ^ 3 , , - , 

κρατες, οὕτως ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. i95, ἔφην ἐγώ, 
λέγεις" ἀλλ᾿ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλὰ σὺ ἐπὶ τί φὴς ἴτας 
εἶναι τοὺς ἀνδρείους ; ἀρ᾽ ἐπὶ τὰ δεινά, ἡγουμένους δεινὰ 

426. 

1f fn 

εἶναι, ἢ ἐπὶ τὰ μή; ᾿Αλλὰ τοῦτό y, ἔφη, ἐν olg σὺ ἔλεγες ς un. Hf 
τοῖς λόγοις ἀπεδείχθη ἄρτι ὅτι ἀδύνατον. Καὶ τοῦτο, 

ἔφην ν ἐγώ, ἀληϑὲς λέγεις. ὥστ᾽ εἰ τοῦτο ὀρϑῶς ἀπεδείχϑη, 
ἐπὶ μὲν ἃ δεινὰ ἡγεῖται εἶναι οὐδεὶς ἔρχεται, ἐπειδὴ. τὸ pn 

ἥττω εἶναι ἑαυτοῦ εὐρέϑη ἀμαϑία. οὖσα. Ὡμολόγει. A 
μὴν ἐπὶ & γε ϑαῤῥοῦαι πάντες αὖ ἔρχονται, καὶ δειλαὶ 

, 
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καὶ ἀνδρεῖοι, καὶ ταύτῃ ys ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἔρχονται ol δεελοί 
τε καὶ οἱ ἀνδρεῖοι. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, σεῶν ,22. 

γε τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ ἃ οἵ τε δειλοὶ ἔρχονται καὶ οἱ ὧν- 
: δρεῖοε. αὐτίκα εἰς τὸν πόλεμον οἱ μὲν ἐθέλουσιν ive, 

οἱ δὲ οὐκ ἐθέλουσιν. Πότερον, ἔφην ἐγώ, καλὸν ὃν ἑέναι 
ἢ αἰσχρόν; Καλόν, ἔφη. Οὐκοῦν εἴπερ καλόν, καὶ dya- 
ϑὸν ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν" τὰς γὰρ καλὰς 
πράξεις ἁπάσας ἀγαθὰς ὡμολογήσαμεν. ᾿Αληϑῆ λέγεις, 
καὶ ἀεὶ ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. Ὀρϑῶς γε, ἔφην ἐγώ. ἀλλὰ 

ὃν καὶ ἀγαϑόν; Τοὺς δειλούς, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν, ἦν 
ἐγώ, εἴπερ καλὸν καὶ ἀγαθόν, καὶ ἡδύ; ὩὩμολόγηται 
γοῦν, ἔφη. "Ag" οὖν γιγνώσκοντες οἱ δειλοὶ οὐκ ἐθέλουσιν 
ἑἐέναι ἐπὶ τὸ κάλλιόν τε καὶ ἄμεινον καὶ ἥδιον; ᾿Αλλὰ καὶ 
τοῦτο ἐὰν ὁμολογῶμεν, ἔφη, διαφϑεροῦμεν τὰς ἔμπροσθεν 

| ποτέρους φὴς εἰς τὸν πόλεμον οὐκ ἐθέλειν voi, i up ai 

ὁμολογίας. Τί δ᾽ ὁ ἀνδρεῖος; ovx ἐπὶ τὸ κάλλιόν τε καὶ ,Ζ25. 
ἄμεινον καὶ ἥδιον ἔρχεται; ᾿άνάγκη, ἔφη, ὁμολογεῖν. Οὐ- 
κοῦν ὅλως οἱ ἀνδρεῖοι οὐκ αἰσχροὺς φόβους φοβοῦνταε, 
ὅταν φοβῶνται, οὐδὲ αἰσχρὰ ϑάῤῥη θαῤῥοῦσιν. ᾿Αληθῆ, 
ἔφη. Εἰ δὲ μὴ αἰσχρά, ἀρ’ οὐ καλά; Ὡμολόγει. Εἰ δὲ 
καλά, καὶ ἀγαϑά; Ναί. Οὐκοῦν καὶ οἱ δειλοὶ καὶ οἱ 
ϑρασεῖς καὶ οἱ μαινόμενοι τοὐναντίον αἰσχρούς τε φόβους 
φοβοῦνται καὶ αἰσχρὰ ϑάῤδη θαῤῥοῦσιν; Ὡμολόγει. Θαῤ- 
δοῦσι δὲ τὰ αἰσγρὰ καὶ κακὰ δὲ ἄλλο τι 7] δι’ ἄγνοιαν καὶ 
ἀμαϑίαν; Οὕτως ἔχει, ἔφη. Τί οὖν; τοῦτο δι’ ὃ δειλοί 

εἶσιν οἱ δειλοί, δειλίαν ἢ ἀνδρίαν καλεῖς; dear Lyoy, 
ἔφη. 4Δειλοὶ δὲ οὐ διὰ τὴν τῶν δεινῶν ἀμαϑίαν ἐφάνησαν 

- ὄντες; Πάνυ y, ἔφη. “Διὰ ταύτην ἄρα τὴν ἀμαϑίαν δει- 
λοί εἰσιν; Ὡμολόγει. 4ἐ ὃ δὲ δειλοί εἰσι, δειλία ὁμολο- 
γεῖται παρὰ σοῦ; Συνέφης. Οὐκοῦν ἡ τῶν δεινῶν καὶ 
μὴ δεινῶν ἀμαϑία δειλία ἂν εἴη; ᾿Επένευσεν. ᾿Αλλὰ μήν, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐναντίον ἀνδρία δειλίᾳ. Ἔφη. Οὐκοῦν ἡ 
τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν σοφία ἐναντία τῇ τούτων ἀμα- 
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ϑίᾳ ἐστίν; Καὶ ἐνταῦϑα ἔτι ἐπένευσεν. Ἢ δὲ τούτων 
ἐμαϑία δειλία; Πάνυ μόγις ἐνταῦϑα ἐπένευσεν. Ἢ σοφία 
ἄρα τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν ἀνδρία ἐστίν, ἐναντία 

/24,0000 τῇ τούτων ἀμαϑίᾳ; Οὐκέτι ἐνταῦθα οὔτ᾽ ἐπινεῦσαι 
ἠϑέλησεν ἐσίγα τε. Καὶ ἐγὼ εἶπον: Τί δή, ὦ Πρωτα- 
γόρα, οὔτε σὺ φὴς ἃ ἐρωτῶ οὔτε ἀπόφῃς; «Αὐτός, ipn, 
πέρανον. "Ev y, ἔφην ἐγώ, μόνον ἐρόμενος ἔτι σέ, εἴ 
60. ὥσπερ τὸ πρῶτον Eri δοκοῦσιν εἶναί τινες ἄνϑρωποι 
ἀμαϑέστατοι μέν, ἀνδρειότατοι δέ. Φιλονεικεῖν μοι, ἔφη, “22..“. γῦῖ,.,ν. 
δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, τὸ ἐμὲ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον. 
χαριοῦμαι οὖν σοι, καὶ λέγω ὅτι ἐκ τῶν ὡμολογημένων 
ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι. 

XL. Οὔτοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἄλλου ἕνεκα ἐρωτῶ πάντα 
ταῦτα ἢ σκέψασϑαι βουλόμενος πῶς mor ἔχει τὰ περὶ τῆς 
ἀρετῆς καὶ τί ποτ᾽ ἐστὶν αὐτό, ἡ ἀρετή. οἶδα γὰρ ὅτι 
τούτου φανεροῦ | γενομένου μάλιστ᾽ ἂν κατάδηλον γένοιτο 

“δ κεῖνο, περὶ οὗ ἐγώ τε καὶ σὺ μαχρὸν λόγον ἑκάτερος 
ἀπετείναμεν, ἐγὼ μὲν λέγων ὡς οὐ διδακτὸν ἀρετή, σὺ 

7/4259 ὡς διδακτόν. καί uo, δοκεῖ ἡμῶν ἡ ἄρτι ἔξοδος τῶν 
λόγων ὥσπερ ἄνθρωπος κατηγορεῖν τε καὶ καταγελᾷν, καὶ 
εἰ φωνὴν λάβοι, εἰπεῖν ἂν ὅτι "Aromoí γ᾽ ἐστέ, ὦ Σώ- 

* χρατές τε καὶ Πρωταγόρα. σὺ μὲν λέγων ὅτι οὐ διδακτόν 
ἐστιν ἀρετὴ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, νῦν σεαυτῷ τἀναντία 
σπεύδεις, ἐπιχειρῶν ἀποδεῖξαι ὡς πάντα γρήματα ἐστὶν 
ἐπιστήμη, καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀν- 

δρία, d τρόπῳ μάλιστ᾽ ἂν διδακτὸν φανείη vj ἀρετή. εἰ 
μὲν γὰρ ἄλλο τε ἦν ἢ ἐπιστήμη ἡ ἀρετή, ὥσπερ Πρωτα- 
γόρας ἐπεχείρει λέγειν, σαφῶς οὐκ ἂν ἦν διδακτόν" viv 
δὲ εἰ φανήσεται ἐπιστήμη ὄν, ὡς σὺ σπεύδεις, ὦ Σώκρα- 
τες, θαυμάσιον ἔσται μὴ διδακτὸν ὄν. Πρωταγόρας δ᾽ αὖ 

διδακτὸν τότε ὑποθέμενος, νῦν τοὐναντίον ἔοικε σπεύ- 
δοντι, ὀλίγου πάντα μᾶλλον φανῆναι αὐτὸ ἢ ἐπιστήμην" 

/16 καὶ οὕτως ἂν ἥκιστα εἴη διδακτόν. ἐγὼ οὖν, ὦ Πρωτα- 
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γόρα, πάντα ταῦτα καϑορῶν ἄνω κάτω ταραττόμενα δει- 
νῶς, πᾶσαν προϑυμίαν ἔχω καταφανῆ αὐτὰ γενέσθαι, 
καὶ βουλοίμην ἂν ταῦτα διεξελθόντας ἡμᾶς ἐξελϑεῖν καὶ 
ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ὅ τι ἔστι, καὶ πάλιν ἐπισκέψασϑαι περὶ 

gy. aede p. 0700, εἴτε διδαχτὸν εἴτε μὴ διδακτόν, μὴ πολλάκις ἡμᾶς 
ne fero. ὁ Ἐπιμηϑεὺς ἐκεῖνος καὶ ἐν τῇ σκέψει σφήλῃ ἐξαπατήσας, 

£32. ὥσπερ καὶ ἐν τῇ διανομῇ ἠμέλησεν ἡμῶν, ὡς φὴς σύ. 
ἤρεσεν οὖν μοι καὶ ἐν τῷ μύθῳ ὁ Προμηϑεὺς μᾶλλον τοῦ 
Ἐπιμηϑέως" ᾧ γρώμενος ἐγὼ καὶ προμηϑούμενος ὑπὲρ 

τοῦ βίου τοῦ ἐμαυτοῦ παντός, πάντα ταῦτα πραγματεύο- 
μαι, καὶ εἰ σὺ ἐθέλοις, ὅπερ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς ἔλεγον, μετὰ 
σοῦ ἂν ἥδιστα ταῦτα συνδιασκοποίην. Καὶ ὁ Πρωταγόρας, 

Ἐγὼ μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπαινῶ Gov τὴν προϑυμίαν 
καὶ τὴν διέξοδον τῶν λόγων. καὶ γὰρ οὔτε τἄλλα οἶμαι 
κακὸς εἶναι ἄνθρωπος, φϑονερός vt ἥκιστ᾽ ἀνθρώπων, 
ἐπεὶ καὶ περὶ σοῦ πρὸς πολλοὺς δὴ εἴρηκα, ὅτε ὧν ἐν- 
τυγχάνω πολὺ μάλιστα ἄγαμαι σέ, τῶν μὲν τηλικούτων 
καὶ πάνυ" καὶ λέγω γε ὅτι οὐκ ἂν ϑαυμάξοιμι, εἰ τῶν 
ἐλλογίμων γένοιο ἀνδρῶν ἐπὶ σοφίᾳ. καὶ περὶ τούτων δὲ 
εἰσαῦϑις, ὅταν βούλῃ, διέξιμεν" νῦν δ᾽ ὥρα ἤδη καὶ ἐπ᾽ 
ἄλλο τι | τρέπεσϑαι. MAX, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἴ 

(du. σοι δοκεῖ. καὶ γὰρ ἐμοὶ οἶπερ ἔφην ἰέναι πάλαι ὥρα, ἀλλὰ stet 
PaL np. 4) Klo τῷ καλῷ χαριξόμενος παρέμεινα. 
(λυ καλοίβαγί Ταῦτ᾽ εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες ἀπῇῆμεν. 
Afr. ha. MEA. 

$/5, 94. 
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LECTORI. 

Qui in hoc volumine una cum Cratylo prodit Hippias 

minor, eum Platonis non esse multi praedicarunt, qui- 

bus nuperrime accessit Ep. ΖΕ ΕΠ (Platonische Stu- 

dien, Tüb. 1839): Antisthenis esse repperisse sibi 

videtur Winckelmannus noster. Quam tamen opinio- 

nem suam quominus iamiam argumentis confirmaret, 

negotia quibus obrutus est domestica impedimento 

fuerunt. Tibi igitur sicut nobis et exspectanda et 

optanda erunt tranquilliora collegae nostri tempora. 

Interim vale nobisque fave. 

Turici, pr. Idus Maias a. M.D.ccc. XXXIX. 
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TA TOT A4IAAOT'OT ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

EYAIKOZ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, IIIIIAZ. 



St. p. 
363. 

E ET. Σὺ δὲ δὴ τί σιγᾷς, ὦ Σώκρατες, Ἱππίου 
τοσαῦτα ἐπιδειξαμένου, καὶ οὐχὶ ἢ συνεπαινεῖς τι τῶν 
εἰρημένων ἢ καὶ ἐλέγχεις, εἴ τί σοι μὴ καλῶς δοκεῖ εἰρη- 
κέναι; ἄλλως τε ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ λελείμμεϑα, οἱ μάλιστ᾽ 52 4. 
ὧν ἀντιποιησαίμεϑα μετεῖναι ἡμῖν τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ 

διατριβῆς. 

ΣΩ. Καὶ μήν, ὦ Εὔδικε, ἔστι γ᾽ ἃ ἡδέως ἂν πυϑοί- 
μην Ἱππίου ὧν νῦν δὴ ἔλεγε περὶ Ὁμήρου. καὶ γὰρ τοῦ 
σοῦ πατρὺς ᾿ἡἀπημάντου ἤκουον ὅτι ἡ, Ἰλιὰς κάλλιον εἴη 
ποίημα τῷ Ὁμήρῳ ἢ ἡ Ὀδύσσεια, τοσούτῳ δὲ κάλλιον, 
000 ἀμείνων ᾿Αχιλλεὺς Ὀδυσσέως εἴη" ἑκάτερον γὰρ τῶν 
ποιημάτων, τὸ μὲν εἰς ᾿Οδυσσέα ἔφη πεποιῆσθαι, τὸ δ᾽ 
εἰς ᾿Αχιλλέα. περὶ ἐκείνου οὖν ἡδέως ἄν, εἰ βουλομένῳ 
ἐστὶν Ἱππίᾳ, ἀναπυϑοίμην, ὅπως αὐτῷ δοκεῖ περὶ τοῖν 

ἀνδροῖν τούτοιν, πότερον ἀμείνω φησὶν εἶναι, ἐπειδὴ καὶ 
ἄλλα πολλὰ καὶ παντοδαπὰ ἡμῖν ἐπιδέδεικται καὶ περὶ 
ποιητῶν τε ἄλλων καὶ περὶ Ὁμήρου. 

M. ET. ᾿Αλλὰ δῆλον ὅτι οὐ φϑονήσει Ἱππίας, ἐάν 
τι αὐτὸν ἐρωτᾷς, ἀποκρίνεσθαι. Ἦ γάρ, ὦ Ἱππία, ἐάν 
τι ἐρωτᾷ σε Σωκράτης, ἀποκρινεῖ; ἢ πῶς ποιήσεις; 

III. Καὶ γὰρ ἂν δεινὰ ποιοίην, ὦ Εὔδικε, εἰ Ὀλυμ- 

πίαξε μὲν εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων πανήγυριν, ὅταν τὰ 

Ὀλύμπια 5, ἀεὶ ἐπανιὼν οἴκοθεν ἐξ Ἤλιδος εἰς τὸ ἱερὸν 
παρέχω ἐμαυτὸν καὶ λέγοντα ὅ τι ἂν τις βούληται ὧν ἄν 
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μοι εἰς ἐπίδειξιν παρεσκευασμένον ἢ, καὶ ἀποκρινόμενον 
τῷ βουλομένῳ ὅ τι ἄν τις ἐρωτᾷ, νῦν δὲ τὴν Σωκράτους 
ἐρώτησιν φύγοιμι. 

EQ. Maxágióv γε, ὦ Ἱππία, πάϑος πέπονθας, Ι εἰ 
ἑκάστης Ὀλυμπιάδος οὕτως εὔελπις ὧν περὶ τῆς φυχῆς 
εἰς σοφίαν ἀφικνεῖ εἰς τὸ ἱερόν" καὶ Sovudoou ἂν εἴ 

τις τῶν περὶ τὸ σῶμα ἀϑλητῶν οὕτως ἀφόβως τε καὶ 
πιστευτικῶς ἔχων τῷ σώματι ἔρχεται αὐτόσε ἀγωνιούμενος, 
ὥσπερ σὺ φὴς τῇ διανοίᾳ. 

III. Εἰκότως, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ τοῦτο πέπονθα. ἐξ 

οὗ γὰρ ἤργμαι ᾿ολυμπίασιν ἀγωνίξεσϑαι, οὐδενὶ πώποτε 
κρείττονι εἰς οὐδὲν ἐμαυτοῦ ἐνέτυχον. 

ΠῚ. ΣΩ. Καλόν γε λέγεις, ὦ Ἱππία, καὶ τῇ Ἠλείων 
πόλει τῆς σοφίας ἀνάϑημα τὴν δόξαν εἶναι τὴν σὴν καὶ 
τοῖς γονεῦσι τοῖς σοῖς. "rào τί δὴ λέγεις ἡμῖν περὶ τοῦ 
"Ἀχιλλέως τε καὶ τοῦ Ὀδυσσέως ; πότερον ἀμείνω καὶ κατὰ 

tí φὴς εἶναι; ἡνίκα μὲν γὰρ πολλοὶ ἔνδον ἦμεν καὶ σὺ 
τὴν ἐπίδειξιν ἐποιοῦ, ἀπελείφϑην cov τῶν Asyoufvow: 
ὥκνουν γὰρ ἐπανερέσθαι, διότι ὄχλος τε πολὺς ἔνδον ἦν, 
καὶ μή σοι ἐμποδὼν εἴην ἐρωτῶν τῇ ἐπιδείξει. νυνὶ δὲ 
ἐπειδὴ ἐλάττους τέ ἐσμεν καὶ Εὔδικος ὅδε κελεύει ἐρέσϑαι, 
εἰπέ τε καὶ δίδαξον ἡμᾶς σαφῶς, τί ἔλεγες περὶ τούτοιν 
τοῖν ἀνδροῖν; πῶς διέκρενες αὐτούς; 

1Π. ᾿Αλλ ἐγώ σοι, ὦ Σώκρατες, ἐθέλω ἔτι σαφέστε- 
qov ἢ τότε διελθεῖν ἃ λέγω καὶ περὶ τούτων καὶ ἄλλων. 
φημὶ γὰρ “Ὅμηρον πεποιηκέναι ἄριστον μὲν ἄνδρα ᾿Αχιλλέα 
τῶν εἰς Τροίαν ἀφικομένων, σοφώτατον δὲ Νέστορα, 
πολυτροπώτατον δὲ Ὀδυσσέα. 

ΣΩ. Βαβαί, e Ἱππία! dQ ἄν τί μοι γχαρίσαιο τοι- 
ὄνδε, μή μον καταγελᾷν, ἐὰν μόλις μανθάνω τὰ λεγόμενα 
καὶ πολλάκις ἀνερωτῶ; αλλά μοι πειρῶ πράως τε καὶ 

εὐκόλως ἀποκρίνεσθαι. 

III. Αἰσχφὸν γὰρ ἂν εἴη, ὦ Σώκρατες, εἰ ἄλλους μὲν 
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αὐτὰ ταῦτα παιδεύω καὶ ἀξιῶ διὰ ταῦτα γρήματα λαμ- 
βάνειν, αὐτὸς δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρωτώμενος μὴ συγγνώμην v 
ἔχοιμι καὶ πράως ἀποκρινοίμην. 

ΕΝ. Z9. Πάνυ καλῶς λέγεις. ἐγὼ γάρ τοι, ἡνίκα 
μὲν ἄριστον τὸν ᾿Αγιλλέα ἔφησϑα πεποιῆσθαι, ἐδόκουν cov 
μανϑάνειν ὅ τι ἔλεγες, καὶ ἡνίκα τὸν Νέστορα σοφώτατον" 
ἐπειδὴ δὲ τὸν ᾿δυσσέα εἶπες ὅτι πεποιηκὼς εἴη ὁ ποιητὴς 
στολυτροπώτατον, τοῦτο δ᾽, ὥς γε πρὸς σὲ τἀληθῆ εἰρῆ- 
σϑαι, παντάπασιν οὐκ οἶδ᾽ 0 τι λέγεις. καί μοι εἰπέ, dv 
τι ἐνθένδε μᾶλλον μάθω’ ὁ ᾿Αχιλλεὺς οὐ πολύτροπος τῷ 
Ὁμήρῳ πεποίηται; 

1Π. Ἤκιστά γε, ὦ Σώκρατες, ἀλλ ἁπλούστατος, ἐπεὶ 
καὶ ἐν Λιταῖς, ἡνίκα πρὸς ἀλλήλους ποιεῖ αὐτοὺς διαλε- 

γομένους, λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Αχιλλεὺς πρὸς τὸν Ὀδυσσέα, 
| Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, χε, 34. yel 
χρὴ uiv δὴ τὸν μῦϑον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, 
ὥσπερ δὴ κρανέω τε καὶ αἷς τελέεσϑαι ὀΐω. gis. φφονέω 
ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Αἴδαο πύλῃσιν, 
ὅς y ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ. 
αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται. 

ἐν τούτοις δηλοῖ τοῖς ἔπεσι τὸν τρόπον ἑκατέρον τοῦ ἀν- 
δρός, ὡς ὁ μὲν ᾿Αχιλλεὺς εἴη ἀληϑής τε καὶ ἁπλοῦς, ὁ δὲ 
Ὀδυσσεὺς πολύτροπός τε καὶ ψευδής" ποιεῖ γὰρ τὸν 
᾿Δχιλλέα εἰς τὸν Ὀδυσσέα λέγοντα ταῦτα τὰ ἔπη. 

EQ. Νῦν δή, o Ἱππία, κινδυνεύω μανθάνειν ὃ 
λέγεις" τὸν πολύτροπον ψευδῆ λέγεις, ὥς γε φαίνεται. 

II. Μάλιστα, ὦ Σώκρατες" τοιοῦτον γὰρ πεποίηκε 
τὸν ᾿Οδυσσέα “Ὅμηρος πολλαχοῦ καὶ ἐν Ἰλιάδι καὶ ἐν 
᾿Οδυσσείᾳ. 

ZQ. Ἐδόκει ἄρα, ὡς ἔοικεν, Ὁμήρῳ ἕτερος μὲν εἶναι 
ἀνὴρ ἀληϑής, ἕτερος δὲ ψευδής, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ αὐτός. 

IIl. Πῶς γὰρ οὐ μέλλει, ὦ Σώκρατες; 
Li PT "v 3,3 XQ. Ἢ καὶ σοὶ δοκεῖ αὐτῷ, e Ἱππία; 
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IIL Πάντων μάλιστα xol γὰρ dv δεινὸν εἴη, si uj. 
W. ΣΩ. Τὸν uiv "Ὅμηρον τοίνυν ἐάσωμεν, ἐπειδὴ 

Rer. 5274 Dae. ἀδύνατον ἐπανερέσθαι, τί ποτε voQy ταῦτα ἐποίησε 
13.1 77.9. τὰ ἔπη" σὺ δ᾽ ἐπειδὴ φαίνει ἀναδεχόμενος τὴν αἰτίαν 

καὶ σοὶ συνδοκεῖ ταῦτα ἅπερ φὴς Ὅμηρον λέγειν, ἀπό- 

κριναι κρινῇ ὑπὲρ Ὁμήρου τε καὶ σαυτοῦ. 

IIl. Ἔσται ταῦτα. ἀλλ᾽ ἐρώτα ἔμβραχυ O τι βούλει. 

EQ. Τοὺς ψευδεῖς λέγεις οἷον ἀδυνάτους τε ποιεῖν, 
ὥσπερ τοὺς κάμνοντας, ἢ δυνατούς τι ποιεῖν; 

1Π. δυνατοὺς ἔγωγε καὶ μάλα σφόδρα ἄλλα τε πολλὰ 
καὶ ἐξαπατᾷν ἀνθρώπους. 

EQ. μυνατοὶ μὲν δή, cg ἔοικεν, εἰσὶ κατὰ τὸν σὸν 

λόγον καὶ πολύτροποι. ἦ ydQ; 
II. Naí. 

Z9. Πολύτροποι δ᾽ εἰσὶ wol ἀπατεῶνες ὑπὸ 744910- 
τητος καὶ ἀφροσύνης, ἢ ὑπὸ πανουργίας καὶ φρονήσεώς 
τινος ; | 

IIl. Ὑπὸ πανουργίας πάντων μάλιστα καὶ φρονήσεως. 

ΣΩ. Φρόνιμοι μὲν ἄρα εἰσίν, ὡς ἔοικεν. 
1Π. Ναὶ μὰ Δία, λίαν ye. 

EQ. Φρόνιμοε δὲ Óvrtg οὐκ ἐπίστανται ὅ τι ποιοῦσιν, 

ἢ ἐπίστανται; ' 

III. Καὶ μάλα σφόδρα ἐπίστανται" διὰ ταῦτα καὶ 

κακουργοῦσιν. 
ZQ. Ἐπιστάμενοι δὲ ταῦτα ἃ ἐπίστανται πότερον 

ἀμαϑεῖς εἰσὶν ἢ σοφοί; 
1Π. Σοφοὶ μὲν οὖν αὐτά γε ταῦτα, | | ἐξαπατᾷν. 

VIE. Z9. Ἔχε δή" ἀναμνησϑώμεν τί ἐστιν ὃ λέγεις. 

τοὺς ψευδεῖς φὴς εἶναι δυνατοὺς καὶ φρονίμους καὶ ἐπι- 

στήμονας καὶ σοφοὺς εἰς ἅπερ ψευδεῖς; 

IIL Φημὶ γὰρ οὖν. 

EQ. "ἄλλους δὲ τοὺς ἀληϑεῖς τε καὶ ψευδεῖς, καὶ 

ἐναντιωτάτους ἀλλήλοις; 
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IIL Μέγω ταῦτα. 

ZQ. Φέρε δή" τῶν μὲν δυνατῶν τινὲς καὶ σοφῶν, ὡς 
ἔοικεν, εἰσὶν οἱ ψευδεῖς κατὰ τὸν σὸν λόγον. 

1Π. Moore γε. 
ZQ. “Ὅταν δὲ λέγῃς δυνατοὺς καὶ σοφοὺς εἶναι τοὺς 

ψευδεῖς εἰς αὐτὰ ταῦτα, πότερον λέγεις δυνατοὺς εἶναι 
᾿ αρεύδεσθαι ἐὰν βούλωνται, ἢ ἀδυνάτους εἰς ταῦτα ἅπερ 

φεύδονται; ᾿ 
Ill. σ“υνατοὺς ἔγωγε. | 

Z9. Ὡς ἐν κεφαλαίῳ ἄρα εἰρῆσϑαι, οἱ ψευδεῖς εἰσὶ 
σοφοί τε καὶ δυνατοὶ ψεύδεσθαι. 

III. Náí. 

ZQ. '4ósverog ἄρα ψεύδεσθαι ἀνὴρ καὶ ἀμαϑὴς οὐκ 
ἂν εἴη ψευδής. 

III. Ἔχει οὕτως. 
ZQ. “υνατὸς δ᾽ ἐστὶν ἕκαστος ἄρα ὃς ἂν ποιῇ τότε 

6 ἂν βούληται, ὅταν βούληται. οὐχ ὑπὸ νόσου λέγω 
ἐξειργόμενον οὐδὲ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ ὥσπερ σὺ δυνατὸς 
εἶ γράψαι τοὐμὸν ὄνομα, ὅταν βούλῃ, οὕτω λέγω. ἢ οὐχ 
ὃς ἂν οὕτως ἔχῃ, καλεῖς σὺ δυνατόν; 

IH. Nai. ; 

VIE. Z9. Λέγε δή μοι, ὦ Ἱππία, οὐ σὺ μέντοι 
ἔμπειρος εἶ λογισμῶν καὶ λογιστικῆς; 

IIL Πάντων μάλιστα, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ καί τίς σε ἔροιτο τὰ τρὶς ἑπτακόσια, 
ὁπόσος ἐστὶν ἀριθμός, εἰ βούλοιο, πάντων τάχιστα καὶ 
μάλιστ᾽ ἂν εἴποις τἀληϑῆ περὶ τούτου; 

III. Πάνυ γε. 

ΣΩ. 'Agu ὅτι δυνατώτατός τε εἶ καὶ σοφώτατος κατὰ 
ταῦτα; 

1Π. Naí. 

XQ. Πότερον οὖν σοφώτατός τε εἶ καὶ δυνατώτατος 
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μόνον, ἢ καὶ ἄριστος ταῦτα ἅπερ δυνατώτατός τε καὶ 
σοφώτατος, τὰ λογισεικά; 

1Π. Καὶ ἄριστος δήπου, ὦ Σώκρατες. 
Z9. Tà μὲν δὴ ἀληθῆ σὺ ἂν δυνατώτατα εἴποις 

περὶ τούτων. ἦ γάρ; 
III. Οἷμαι ἔγωγε. 
EQ. Τί δὲ τὰ ψευδῆ περὶ τῶν αὐτῶν τούτων; καί 

μοι, ὥσπερ τὰ πρότερα, γενναίως καὶ μεγαλοπρεπώς ἀπό- 
πριναι, ὦ Ἱππία. εἴ τίς σε ἔροιτο τὰ τρὶς ἑπτακόσια, πόσα 
ἐστί, πότερον σὺ ἂν μάλιστα ψεύδοιο καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ 
ψευδῆ λέγοις περὶ τούτων, βουλόμενος ψεύδεσθαι καὶ μη- 

δέποτε ἀληϑῆ ἀποκρίνεσθαι, ἢ ὁ ἀμαϑὴς | εἰς λογισμοὺς 
δύναιτ᾽ dv σοῦ μᾶλλον ψεύδεσθαι βουλομένου; ἢ ὁ μὲν 
ἀμαϑὴς πολλάκις ἂν βουλόμενος ψευδῆ λέγειν τἀληθῆ ἂν 
εἶποι ἄκων, εἰ τύχοι, διὰ τὸ μὴ εἰδέναι, σὺ δὲ ὁ σοφός, 
εἴπερ βούλοιο ψεύδεσθαι, ἀεὶ ἂν κατὰ τὰ αὐτὰ ψεύδοιο; 

IIl. Ναί, οὕτως ἔχει, αἷς σὺ λέγεις. 
ΣΩ. Ὁ ψευδὴς οὖν πότερον περὶ μὲν τἄλλα ψευδής 

ἐστιν, οὐ μέντοι περὶ ἀρυϑμόν, οὐδὲ ἀριϑμῶν ἂν ψεύσαιτο; 
IIl. Kol vol μὰ Zía περὶ ἀριϑμόν. 

VIIE 2X9. Θῶμεν ἄρα καὶ τοῦτο, ὦ Ἱππία, περὶ 
λογισμὸν καὶ ἀριϑμὸν εἶναί τινα ἄνθρωπον ψευδῆ; 

IIl. Ναί. 

ΣΩ. Τίς οὖν ἂν εἴη οὗτος; οὐχὶ δεῖ ὑπάρχειν αὐτῷ, 
εἴπερ μέλλει ψευδὴς ἔσεσϑαι, ὡς σὺ ἄρτι ὡμολόγεις, δυ- 

νατὸν εἶναι ψεύδεσθαι; ὃ γὰρ ἀδύνατος ψεύδεσθαι, εἰ 
μέμνησαι, ὑπὸ σοῦ ἐλέγετο ὅτι οὐκ ἄν ποτε ψευδὴς γένοιτο. 

IIL ᾿Αλλὰ μέμνημαι, καὶ ἐλέχϑη οὕτως. 
Z9. Οὐκοῦν ἄρτι ἐφάνης σὺ δυνατώτατος ὧν ψεύδε- 

σϑαι περὶ λογισμῶν; 

IIl. Naí, ἐλέχϑη γέ τοι καὶ τοῦτο. 
ΣΩ. '4Ao' οὖν καὶ δυνατώτατος εἶ ἀληθῆ λέγειν περὶ 

λογισμῶν ; 
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III. Πάνυ ys. 

Z4. Οὐκοῦν ὃ αὐτὸς ψευδῆ καὶ ἀληϑῆ λέγειν περὶ 
λογισμῶν δυνατός οὗτος δ᾽ ἐσεὶν ὁ ἀγαθὸς περὶ τούτων, 
ὁ λογιστικός. 

III. Naí. 

ZQ. Τίς ovv ψευδὴς περὶ λογισμῶν γίγνεται, ὦ Ἱππία, 

ἄλλος 7 ὁ ἀγαθός; οὗτος γὰρ καὶ δυνατός". οὗτος δὲ καὶ 

ἀληϑής. 
III. Φδαίνεται. - 
ZQ. Ὁρᾷς ovv ὅτι ὁ αὐτὸς ψευδής τὸ καὶ ἀληϑὴς 

περὶ τούτων, καὶ οὐδὲν ἀμείνων ὁ ἀληϑὴς τοῦ ψευδοῦς; 
ὁ αὐτὸς γὰρ δήπου ἐστὶ καὶ οὐκ ἐναντιώτατα ἔχει, ὥσπερ 
σὺ ᾧον ἄρτι. 

III. Οὐ φαίνεται ἐνταῦϑά γε. 
Z4. Βούλει οὖν σκεψώμεθα καὶ ἄλλοθι; 
III. Ei [ἄλλως] γε σὺ βούλει. 
FX. 2942. Οὐκοῦν καὶ γεωμετρίας ἔμπειρος si; 
III. "Eyoys. 
Z9. Tí ov»; οὐ xol ἐν γεωμετρίᾳ οὕτως ἔχει; ὃ 

αὐτὸς δυνατώτατος ψεύδεσθαι καὶ ἀληϑῆ λέγειν περὶ τῶν 
διαγραμμάτων, ὁ γεωμετρικός ; 

III. Naí. 

Z9. Περὶ ταῦτα ovv ἀγαϑὺς ἄλλος tig ἢ οὗτος ; 
1Π. Οὐκ ἄλλος. 

ΣΏ. Οὐκοῦν ὁ ἀγαϑὸς καὶ σοφὸς γεωμέτρης δυνα- 

τώτατός γε ἀμφότερα; καὶ εἴπερ τις ἄλλος ψευδὴς περὶ 
διαγράμματα, οὗτος ὧν εἴη, ὁ ἀγαθός; οὗτος γὰρ δυνα- 
τός, ὁ δὲ κακὸς ἀδύνατος ἦν ψεύδεσθαι" ὥστε οὐκ ἂν 

γένοιτο ψευδὴς 0 μὴ δυνάμενος ψεύδεσθαι, ὡς ὡμολόγηται. 
IlI. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. "Eri τοίνυν καὶ τὸν τρίτον ἐπισκεψώμεθα, τὸν 

ἀστρονόμον" ἧς αὖ σὺ τέχνης ἕτι μᾶλλον ἐπιστήμων οἴει 

εἶναι | ἢ τῶν ἔμπροσθεν. ἡ γάρ, ὦ Ἱππία; 
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III. Ναί. 

Z4. Οὐκοῦν καὶ iv ἀστρονομίᾳ ταὐτὰ ταῦτά ἔστιν. 
III. Ἑδιός γε, ὦ Σώκρατες. 

Z9. Kal ἐν ἀστρονομίᾳ ἄρα εἴπερ τις καὶ ἄλλος ψευ- 
δής, ὁ ἀγαθὸς ἀστρονόμος ψευδὴς ἔσται, ὁ δυνατὸς 
ψεύδεσθαι. οὐ γὰρ O γε ἀδύνατος" ἀμαϑὴς γάρ. 

. Ill. Φαίνεται οὕτως. 

ΣΩ. Ὁ αὐτὸς ἄρα καὶ ἐν ἀστρονομίᾳ ἀληϑής τε καὶ 
ψευδὴς ἔσται. | 

III. "*Eowsv. 
X. ZQ9. 'I9.09, ὦ Ἱππία, ἀνέδην οὑτωσὶ ἐπίσκεψαι 

κατὰ πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, εἴ πού ἐσειν ἄλλως ἔχον ἢ 
οὕτως. πάντως δὲ πλείστας τέχνας πάντων σοφώτατος εἶ 

ἀνθρώπων, ὡς ἐγώ ποτέ σον ἤκουον μεγαλαυχουμένου, 
πολλὴν σοφίαν καὶ ζηλωτὴν σαυτοῦ διεξιόντος ἐν ἀγορᾷ 
ἐπὶ ταῖς τραπέξαις. ἔφησϑα δὲ ἀφικέσθαι ποτὲ εἰς Ὀλυμ- 
πίαν ἃ εἶχες περὶ τὸ σῶμα ἅπαντα σαυτοῦ ἔργα ἔχων" 
πρῶτον μὲν δακτύλιον -- ἐντεῦθεν γὰρ ἤρχου -- ὃν εἶχες 
σαυτοῦ ἔχειν ἔργον ὡς ἐπιστάμενος δακτυλίους γλύφειν, 
καὶ ἄλλην σφραγῖδα σὸν ἔργον, καὶ στλεγγίδα καὶ λήκυϑον, 

ἃ αὐτὸς εἰργάσω" ἔπειτα ὑποδήματα ἃ εἶχες ἔφησϑα αὐτὸς 
σκυτοτομῆσαι, καὶ τὸ ἱμάτιον ὕὑφῆναι καὶ τὸν χιτωνίσκον" 

καὶ ὅ γε πᾶσιν ἔδοξεν ἀτοπώτατον καὶ σοφίας πλείστης 
ἐπίδειγμα, ἐπειδὴ τὴν ξώνην ἔφησϑα τοῦ χιτωνίδκου, ἣν 

εἶχες, εἶναι μὲν οἷαι αἱ Περσικαὶ τῶν πολυτελῶν, ταύτην 
δὲ αὐτὸς πλέξαι" πρὸς δὲ τούτοις ποιήματα ἔχων ἐλθεῖν, 
καὶ ἔπη καὶ τραγῳδίας καὶ διϑυράμβους, καὶ καταλογάδην 
πολλοὺς λόγους καὶ παντοδαποὺς συγκειμένους" καὶ περὶ 

τῶν τεχνῶν δὴ ὧν ἄρτι ἐγὼ ἔλεγον ἐπιστήμων ἀφικέσθαι 
. διαφερόντως τῶν ἄλλων, καὶ περὶ δυθμῶν καὶ ἁρμονιῶν 

καὶ γραμμάτων ὀρθότητος, καὶ ἄλλα ἔτι πρὸς τούτοις 
πάνυ πολλά, ὡς ἐγὼ δοκῶ μνημονεύειν. καίτοι τό γε 
μνημονικὸν ἐπελαϑόμην σου, αἷς ἔοικε, τέχνημα, ἐν ᾧ σὺ 
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οἴει λαμπρότατος εἶναι" οἶμαι δὲ καὶ ἄλλα πάμπολλα imi- 
λελῆσϑαι. ἀλλ᾽ ὅπερ ἐγὼ λέγω, καὶ εἰς τὰς σαυτοῦ τέχνας 
βλέψας -- ἱκαναὶ δέ -- καὶ εἰς τὰς τῶν ἄλλων εἰπέ μοι, 
ἐάν πον εὕρῃς ἐκ τῶν αμολογημένων ἐμοί τὸ καὶ σοί, 
ὅπου ἐστὶν ὁ μὲν ἀληϑής, ὁ δὲ ψευδὴς χωρὶς καὶ οὔχ ὁ 
αὐτός; ἐν Tj τινι βούλει σοφίᾳ τοῦτο σκέψαι ἢ πανουργίᾳ 
L ὁτιοῦν χαίρεις ὀνομάζων. ἀλλ᾽ οὐχ εὑρήσεις, ὦ ἑταῖρε" 
οὐ γὰρ ἔστιν" ἐπεὶ σὺ εἰπέ. ,,»»» 

ΧΙ. ΙΠ. ᾿Αλλ οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, νῦν γε οὕτως. 
ΣΩ. Οὐδέ γε ἕξεις, εἷς ἐγῴμαι. εἰ δ᾽ ἐγὼ ἀληϑῆ 

λέγω, μέμνησαι ὃ ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τοῦ λόγου, ὦ Ἱππία. 
III. Οὐ πάνυ τι ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες, ὃ λέγεις. 
ΣΩ. Νυνὶ γὰρ ἴσως οὐ γρῇ τῷ μνημονικῷ τεχνήματι" 

δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ οἴει δεῖν. ἀλλ᾽ ἐγώ σε ὑπομνήσω. οἶσϑα 
ὅτι τὸν μὲν ᾿Δχιλλέα ἔφησϑα.ἀληϑῆ εἶναι, τὸν δὲ ᾿Οδυσσέα 
ψευδῆ καὶ πολύτροπον ; 

III. Ναί. * 
EQ. Νῦν ovv αἰσθάνει ὅτι ἀναπέφανται ὃ αὐτὸς ὧν 

ψευδής τε καὶ ἀληϑής, ὥστε εἰ ψευδὴς ὁ Ὀδυσσεὺς ἦν, 
καὶ ἀληϑὴς γίγνεται, καὶ εἰ ἀληϑὴς ὁ ᾿Δχιλλεύς, καὶ 
ψευδής, καὶ οὐ διάφοροι ἀλλήλων οἱ ἄνδρες οὐδ᾽ ἐναντίοι; 
ἀλλ᾽ ὅμοιοι; 

III. Ὦ Σώκρατες, ἀεὶ σύ τινὰς τοιούτους πλέκεις 
λόγους, καὶ ἀπολαμβάνων ὃ ὃ ἂν ἡ δυόζερεσεστον τοῦ λόγου, 30th, 

τούτου ἔχει κατὰ σμικρὸν ἐφαπτόμενος ; xol οὐχ ὅλῳ ἄγω- 
νίξει τῷ πράγματι περὶ ὅτου ἂν ὁ λόγος ἢ ἐπεὶ kel vvv , 
ἐὰν βούλῃ , ἐπὶ πολλῶν τεκμηρίων ἀποδείξω σοι ἱκανῷ 

λόγῳ “Ὅμηρον ᾿Αχιλλέα πεποιηκέναι ἀμείνω Ὀδυσσέως καὶ 
ἀψευδῆ, τὸν δὲ δολερόν τε καὶ πολλὰ ψευδόμενον καὶ 
χείρω ᾿Αχιλλέως. εἰ δὲ βούλει, σὺ αὖ ἀντιπαράβαλε λόγον 

- παρὰ λόγον, ὡς ὁ ἕτερος ἀμείνων ἐστί" καὶ μᾶλλον εἴσον- 
ται οὗτοι, ὁπότερος ἄμεινον λέγει. 

ΧΙ. ZXQ. Ὦ Ἱππία, ἐγώ τοι οὐκ ἀμφισβητῶ μὴ 

« 

"T 
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οὐχὶ σὲ εἶναι σοφώτερον ἢ ἐμέ" ἀλλ᾽ ἀεὶ εἴωϑα, ἐπειδάν 
τις λέγῃ τι, προσέχειν τὸν νοῦν ἄλλως τε καὶ ἐπειδάν 
μοι δοκῇ σοφὸς εἶναι ὁ λέγων, καὶ ἐπιϑυμῶν μαϑεῖν ὅ τι 

λέγει διαπυνθάνομαι καὶ ἐπανασχοπῶ καὶ συμβιβάξω v« 

λεγόμενα, ἵνα μάθω" ἐὰν δὲ φαῦλος δοκῇ μοι εἶναι ὁ 
λέγων, οὔτε ἐπανερωτῶ οὔτε μοι μέλει ὧν λέγει. καὶ γνώσει 
τούτω ovg ἂν ἐγὼ ἡγῶμαι σοφοὺς εἶναι" εὑρήσεις γάρ με 
λιπαρῆ ὄντα περὶ τὰ λεγόμενα ὑπο τούτου καὶ πυνθανό- 
μενον παρ᾽ αὐτοῦ, ἵνα μαϑών τι ὠφεληϑῶ. ἐπεὶ καὶ νῦν 
ἐννενόηκα σοῦ λέγοντος, ὅτε ἐν τοῖς ἔπεσιν οἷς σὺ ἄρτι 
ἔλεγες ἐνδειχνύμενος τὸν ᾿Δχιλλέα εἰς τὸν ᾿Οδυσσέα λέγειν 
ὡς ἀλαξόνα ὄντα, ἄτοπόν μοι δοκεῖ εἶναι εἰ σὺ ἀληθῆ 
λέγεις, ὅτι ὃ μὲν Ὀδυσσεὺς | οὐδαμοῦ φαίνεται ψευσάμενος, 
0 πολύτροπος, ὁ δὲ ᾿Ζ“χιλλεὺς πολύτροπός tig φαίνεται 
κατὰ τὸν σὸν λόγον ψεύδεται γοῦν. προειπὼν γὰρ ταῦτα 
τὰ ἔπη ἅπερ καὶ σὺ εἶπες ἄρτι, 

ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Αἴδαο πύλῃσιν, 
ὅς ry ἕτερον μὲν κεύϑη ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπη, 

ὀλίγον ὕστερον λέγει cg οὔτ᾽ ἂν ἀναπεισθείη ὑπὸ τοῦ 
᾿Οδυσσέως τε καὶ τοῦ ᾿ἡγαμέμνονος οὔτε μένοι τὸ παράπαν 
ἐν τῇ Τροίᾳ, ἀλλ᾽ 

Eu 357 gg. αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας, φησί, καὶ πᾶσι ϑεοῖσιν, 

γνηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω, 

“ἰηνι ἣν ὄψεαι, αἵ x ἐθέλησθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ, 
᾿ ἦρι μάλ Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ ἰχϑυόεντα πλεούσας 

νῆας ἐμάς, ἐν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας. 
εἰ δὲ κεν εὐπλοΐην δώῃ κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος, 
ἤματί κεν τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. 

ἔτι δὲ πρότερον τούτων πρὸς τὸν ᾿Αγαμέμνονα λοιδορού- 

μενος εἶπε 
Ya, ig f νῦν δ᾽ εἶμι Φϑθίηνδ᾽, intu) πολὺ λώϊόν ἐστιν φέρτερον 

οἴκαδ᾽ lusv σὺν νηυσὶ κορωνίσιν. οὐδὲ σ᾽ ὀΐω 
ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν. 
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ταῦτα εἰπὼν τοτὲ μὲν ἐναντίον τῆς στρατιᾶς ἀπάσης, 
τοτὲ δὲ πρὸς τοὺς ἑαντοῦ ἑταίρους, οὐδαμοῦ φαίνεται 
οὔτε παρεσκευασμένος οὔτ᾽ ἐπιχειρήσας καϑέλκειν τὰς ναῦς 

. εἷς ἀποπλευσούμενος οἴκαδε, ἀλλὰ πάνυ γενναίως ὀλιγωρῶν 
τοῦ τἀληθῆ λέγειν. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Ἱππία, καὶ ἐξ ἀρχῆς 
σε ἠρόμην ἀπορῶν ὁπότερος τούτοιν τοῖν ἀνδροῖν ἀμείνων 
πεποίηται τῷ ποιητῇ, καὶ ἡγούμενος ἀμφοτέρω ἀρίστω 
εἶναι καὶ δύσκριτον ὁπότερος ἀμείνων sip καὶ περὶ ψεύ- 
δους καὶ ἀληϑείας καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς᾽ ἀμφοτέρω γὰρ 
καὶ κατὰ τοῦτο παραπλησίω ἐστόν. 

ΧΕΠ. IIL Οὐ γὰρ καλῶς σκοπεῖς, ὦ Σώκρατες. ἃ 

μὲν γὰρ ὁ ᾿Αχιλλεὺς ψεύδεται, οὐκ ἐξ ἐπιβονλῆς φαίνεταε 
ψευδόμενος ἀλλ᾽ ἄκων, διὰ τὴν συμφορὰν τὴν τοῦ στρατο- 
πέδου ἀναγκασϑεὶς καταμεῖναι καὶ βοηϑῆσαι" ἃ δὲ ὁ Ὀδυσ- 
σεύς, ἑκών τὸ καὶ ἐξ ἐπιβουλῆς. 

ΣΩ. ᾿Ἐξαπατᾷς με, ὦ φίλτατε Ἱππία, καὶ αὐτὸς τὸν 
Ὀδυσσέα. μιμεῖ. ' 

| IIl Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες. λέγεις δὲ δὴ τί καὶ 
πρὸς τί; 

Z9. Ὅτι οὐκ ἐξ ἐπιβουλῆς φὴς τὸν ᾿4χιλλέα ψεύδεσϑαι, 
ὃς ἣν οὕτω γόης καὶ ἐπίβουλος πρὸς τῇ ἀλαζονείᾳ, ὡς πε- 

ποίηκεν “Ὅμηρος, ὥστε καὶ τοῦ ᾿Οδυσσέως τοσοῦτον φαί- 
“νεταὶι φρονεῖν πλέον πρὸς τὸ δᾳδέως λανθάνειν αὐτὸν ἀλα- 

ξονενόμενος, ὥστε ἐναντίον αὐτοῦ αὐτὸς ἑαυτῷ ἐτόλμα 
ἐναντία λέγειν καὶ ἐλάνθανε τὸν ᾿Ὀδυσσέα᾽ οὐδὲν γοῦν 
φαίνεται εἰπὼν πρὸς αὐτὸν og αὐὐσθανόμενος αὐτοῦ ψευδο- 
μένου ὁ ᾿Οδυσσεύςρ. 

III. Ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, à Σώκρατες; 

ΣΩ. Οὐκ οἶσθα ὅτε λέγων ὕστερόν πως πρὸς τὸν 

. Ὀδυσσέα ἔφη ἅμα τῇ ἠοῖ ἀποπλευσεῖσθαι, πρὸς τὸν Αἴαντα 
δὲ οὐκ αὖ φησὶν ἀποπλευσεῖσθαι, ἀλλὰ ἄλλα λέγει. 

II. Ποῦ δή; 
AQ. 'Ev οἷς λέγει 
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δε. apos γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος, 
πρίν γ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, “Ἕκτορα δῖον, 
Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθαι 

(κοί. eod Pt m- κτείνοντ᾽ ᾿Αργείους, κατά τε φλέξαι πυρὶ νῆας. 

“μεν ὅκι..- Mom. Toi. ἀμφὶ δέ μὲν τῇ ̓ μῇ κλισίῃ καὶ νηΐ μελαίνῃ 

M 

"Exvooa xol μεμαῶτα μάχης σχήσεσθαι ὀΐω. 
σὺ δὴ οὖν, ὦ Ἱππία, πότερον οὕτως ἐπιλήσμονα οἴει εἶναι 
τὸν τῆς Θέτιδός τε καὶ ὑπὸ τοῦ σοφωτάτου Χείρωνος 
πεπαιδευμένον, ὥστε ὀλίγον πρότερον λοιδοροῦντα τοὺς 
ἀλαζόνας τῇ ἐσχάτῃ λοιδορίᾳ αὐτὸν παραχρῆμα πρὸς μὲν 
τὸν Ὀδυσσέα φάναι ἀποπλευσεῖσθαι, πρὸς δὲ τὸν Αἴαντα 

fet d. γεμενεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπιβουλεύοντά τε καὶ ἡγούμενον ἀρχαῖον 
δ εἶναι τὸν Ὀδυσσέα καὶ αὐτοῦ αὐτῷ τούτῳ τῷ τεχνάξειν 

τε καὶ ψεύδεσθαι περιέσεσθαι; 

XIV. III Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες ἀλλὰ 
καὶ αὐτὰ ταῦτα ὑπὸ εὐηϑείας ἀναπεισθεὶς πρὸς τὸν 
Αἴαντα ἄλλα εἶπεν ἢ πρὸς τὸν Ὀδυσσέα" ὃ δὲ ᾽Οδυσσεὺς 
ἅ.τε ἀληθῆ λέγει ἐπιβουλεύσας ἀεὶ λέγει, καὶ ὅσα ψεύ- 
δεται, ὡσαύτως. : 

ZU. ᾿Αμείνων ἄρ᾽ ἐσείν, ὡς ἔοικεν, ὁ ᾿ὈΟδυσσεὺς 
᾿Αχιλλέως. 

III. Ἥκιστά γε δήπου, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Τί δέ; οὐκ ἄρτι ἐφάνησαν οἱ ἑκόντες ψευδό- 
μένοι βελτίους ἢ οἱ ἄκοντες ; 

III. Καὶ πῶς ἄν, ὦ Σώκρατες, οἱ ἑκόντες ἀδικοῦντες 

καὶ ἑκόντες ἐπιβουλεύσαντες καὶ κακὰ ἐργασάμενοι βελτίους 
ὧν εἶεν τῶν ἀκόντων, οἷς πολλὴ δοκεῖ συγγνώμη εἶναι, ἐὰν 

. μὴ εἰδώς τις ἀδικήσῃ ἢ ψεύσηται ἢ ἄλλο τι κακὸν ποιήσῃ; 
καὶ οἱ νόμοι δήπου πολὺ γαλεπώτεροί εἶσι τοῖς ἑκοῦσε κακὰ 
ἐργαξομένοις καὶ ψευδομένοις ἢ τοῖς ἄκουσιν. 

XV. EQ. Ὁρᾷς, ὦ Ἱππία, ὅτι ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω, 
λέγων ὡς λιπαρής εἰμι πρὸς τὰς ἐρωτήσεις τῶν σοφῶν; καὶ 
κινδυνεύω ἣν μόνον ἔχειν τοῦτο ἀγαθόν, τἄλλα ἔχων πάνυ 
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φαῦλα. τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων ἡ ἔχει ἔσφαλμαι, καὶ οὐκ 
᾿ οἶδ᾽ ὅπῃ ἐστί. τεκμήριον δέ μοι τούτου ἱκανόν, ὅτι ἐπειδὰν 
᾿συγγένωμαί τῳ ὑμῶν τῶν εὐδοκιμούντων ἐπὶ σοφίᾳ καὶ οἷς 
oi Ἕλληνες πάντες μάρτυρές εἰσι τῆς σοφίας, φαίνομαι 

οὐδὲν εἰδώς" οὐδὲν γάρ μοι δοκεῖ τῶν αὐτῶν καὶ ὑμῖν, ὡς 
ἔπος εἰπεῖν. καίτοι τί μεῖξον ἀμαϑίας τεκμήριον ἢ ἐπειδάν 
τις σοφοῖς ἀνδράσι διαφέρηται; ἕν δὲ τοῦτο ϑαυμάσιον ἔχω 
ἀγαϑόν, 0 us σώξει" οὐ γὰρ αἰσχύνομαι μανϑάνων, ἀλλὰ 
πυνθάνομαι καὶ ἐρωτῶ καὶ χάριεν πολλὴν ἔχω τῷ ἀποκρινο- 

μένῳ, καὶ οὐδένα πώποτε ἀπεστέρησα χάριτος. οὐ γὰρ 
πώποτε ἔξαρνος ἐγενόμην μαϑών τι, ἐμαυτοῦ ποιούμενος 

τὸ μάϑημα εἶναι οἷς εὐρημα᾽ ἀλλ᾽ ἐγκωμιάξω τὸν διδάξαντά 
με ὡς σοφὸν ὄντα, ἀποφαίνων ἃ ἔμαϑον παρ᾽ αὐτοῦ. καὶ 
δὴ καὶ νῦν ἃ σὺ λέγεις οὐχ ὁμολογῶ σοι, ἀλλὰ διαφέρομαι ᾿ 
πάνυ σφόδρα. καὶ τοῦτ᾽ εὖ οἶδα ὅτι δὲ ἐμὲ γίγνεται, ὅτι má 6, amie à 
τοιοῦτός εἶμι οἷός πέρ εἰμι, ἵνα μηδὲν ἐμαυτὸν μεῖξρον εἴπω. aid 2 

ἐμοὶ γὰρ φαίνεται, ὦ Ἱππία, πᾶν τοὐναντίον ἢ 0 σὺ λέγεις" 
ol βλάπτοντες τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδικοῦντες καὶ ψευδό-. 

μενοι καὶ ἐξαπατῶντες καὶ ἁμαρτάνοντες ἑκόντες, ἀλλὰ μὴ 
ἄκοντες, βελτίους εἶναι ἢ οἱ ἄκοντες. ἐνίοτε μέντοι καὶ τού- 

ναντίον δοκεῖ μοι τούτων καὶ πλανῶμαι περὶ ταῦτα, δῆλον 

ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι. νυνὶ δὲ ἐν τῷ παρόντι μοι ὥσπερ 
κατηβολὴ περιελήλυϑε, καὶ δοκοῦσί μοι οἱ ἑκόντες é&auag- 7.4. 

τάνοντες περί τι βελτίους εἶναι τῶν ἀκόντων. αἰτιῶμαι δὲ 
τοῦ νῦν παρόντος παϑήματος τοὺς ἔμπροσθεν λόγους αἰτέ- 

ovg εἶναι, ὥστε φαίνεσθαι νῦν ἐν τῷ παρόντι τοὺς ἄκοντας 
τοὕὔύτων ἕκαστα ποιοῦντας πονηροτέρους ἢ τοὺς ἑκόντας. σὺ 

οὖν χάρισαι καὶ μὴ φϑονήσῃς ἰάσασϑαι τὴν ψυχήν μου" 
πολὺ γάρ τοι μεῖξόν ue ἀγαϑὸν ἐργάσει ἀμαϑίας παύσας 
| viv ψυχὴν ἢ νόσου τὸ σῶμα. μακρὸν uiw οὖν λόγον εἰ 
ϑέλεις λέγειν, προλέγω σοι ὅτι οὐκ ἄν us ἰάσαιο -- οὐ γὰρ 
ἂν ἀκολουϑήσαιμι -- ὥσπερ δὲ ἄρτι εἰ θέλεις μοι ἀποκρί- 
ψεσϑαι, πάνυ ὀνήσεις, οἶμαι δὲ οὐδ᾽ αὐτὸν σὲ βλαβήσεσϑαι. 

ete 
E / 
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δικαίως δ᾽ ἂν καὶ σὲ παρακαλοέην, ὦ παῖ Amnguávrov: oi 
γάρ μὲ ἐπῆρας Ἱππίᾳ διαλέγεσθαι" καὶ νῦν, ἐὰν μή μοι 
ἐθέλῃ Ἱππίας ἀποχρίνεσθαι, δέου αὐτοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ. 

ET. ᾿Αλλ, ὦ Σώκρατες, οἷμαι οὐδὲν δεήσεσθαι Ἱπ- 
πίαν τῆς ἡμετέρας δεήσεως. οὐ γὰρ τοιαῦτα αὐτῷ ἐστὶ 
τὰ προειρημένα, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδενὸς ἂν φύγοι ἀνδρὸς ἐρώ- 
τησιν. Ἦ γάρ, ὦ Ἱππία; οὐ ταῦτα ἦν ἃ ἔλεγες ; 

III. Ἔγωγε. ἀλλὰ Σωκράτης, ὦ Εὔδικε, ἀεὶ ταράττει 
ἐν τοῖς λόγοις καὶ ἔοικεν ὥσπερ κακουργοῦντι. 

ΣΩ. 'Q βέλτιστε Ἱππία, οὔτι ἑκών γε ταῦτα ποιῶ -- 
σοφὸς γὰρ ἂν ἦν καὶ δεινὸς κατὰ τὸν σὸν λόγον — , ἀλλὰ 
ἄκων, ὥστε μοι συγγνώμην ἔχε᾽ φὴς γὰρ αὖ δεῖν, ὃς dv 
κακουργῇ ἄκων, συγγνώμην ἔχειν. 

ET. Καὶ μηδαμῶς γε, ὦ Ἱππία, ἄλλως ποίει, ἀλλὰ 

καὶ ἡμῶν ἕνεκα καὶ τῶν προειρημένων σοι λόγων ἀποκρί- 
vov ἃ &y σε ἐρωτᾷ Σωκράτης. 

III. "41A. ἀποκρινοῦμαι, σοῦ γε δεομένου. ᾿᾽4λλ᾽ ἐρώτα 
ὅ τι βούλει. 

XVE. Z9. Καὶ μὴν σφόδρα γε ἐπιθυμῶ, ὦ Ἱππία, 
διασκέψασθαι τὸ νῦν δὴ λεγόμενον, πότεροί ποτε ἀμεί- 

-vovg, Οἱ ἑκόντες ἢ oi ἄκοντες ἁμαρτάνοντες. οἶμαι οὖν 

ἐπὶ τὴν σκέψιν ὀρθότατ᾽ Qv ὧδε ἐλθεῖν. ἀλλ’ ἀπόκριναι" 
καλεῖς τινὰ δρομέα ἀγαϑόν; 

III. "Eyoys. 
ΣΩ. Kol κακόν; 

Ill. Ναί. | 

EQ. Οὐκοῦν ἀγαϑὸς uiv ὁ εὖ ϑέων, κακὸς δὲ ὁ κακώς; 
Ill. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ βραδέως ϑέων κακῶς ϑεῖ, 0 δὲ τα- 
χέως εὖ; : X 

IIL Ναί. 

ΣΩ. 'Ev δρόμῳ μὲν ἄρα καὶ τῷ Oti» τάχος μὲν ἀγα- 
ϑόν, βραδυτὴς δὲ κακόν; 

e 

e 9» 
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1Π. ᾿Αλλὰ τί μέλλει; 
ΣΩ. Πότερος οὖν ἀμείνων δρομεύς, ὁ ἑκὼν βραδέως 

ϑέων ἢ ὁ ἄκων; 
III. Ὁ ἑκών. 
ZQ. 'AQ οὖν οὐ ποιεῖν τί ἐστι τὸ ϑεῖν; 
III. Ilowiv μὲν οὖν. 
Z9. Ei δὲ ποιεῖν, οὐ καὶ ἐργάξεσθαί τι; 
III. Naí. 

Z9. Ὁ πακῶς ἄρα ϑέων κακὸν καὶ αἰσχρὸν ἐν δρόμῳ 
τοῦτο ἐργάξεται; 

1Π. Κακόν. πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ.. Κακῶς δὲ ϑεῖ ὁ βραδέως ϑέων; 
III. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ μὲν ἀγαθὸς δρομεὺς ἑκὼν τὸ κακὸν. 
τοῦτο ἐργάξεται καὶ τὸ αἰσχρόν, ὁ δὲ κακὸς ἄκων; 

III. "Ἑοικέ γε. 
ΣΩ. 'Ev δρόμῳ μὲν ἄρα πονηρότερος ὁ ἄκων κακὰ 

ἐργαζόμενος 7 ὁ ἑκών ; 
III. Ἔν δρόμῳ γε. 

| ΣΩ. Τί δ᾽ ἐν πάλῃ; πότερος παλαιστὴς ἀμείνων, ὁ 

ἑκὼν πίπτων ἢ ὁ ἄκων; 
III. ὋὉ ἑκών, ἔοικεν. 
ΣΏ. Πονηρότερον δὲ καὶ αἴσχιον ἐν πάλῃ τὸ πίπτειν 

ἢ τὸ καταβάλλειν; 
III. Τὸ πίπτειν. 
ΣΏ. Καὶ ἐν πάλῃ ἄρα ὁ ἑκὼν τὰ πονηρὰ καὶ αἰσχρὰ 

ἐργαξόμενος βελτίων παλαιστὴς ἢ ὁ ἄκων. 
IIl. Ἔοικεν. 
ΣΩ. Τί δὲ ἐν τῇ ἄλλῃ πάσῃ τῇ τοῦ σώματος χρείᾳ; 

ovy ὁ βελτίων τὸ σῶμα δύναται ἀμφότερα ἐργάξεσϑαι, 
καὶ τὰ ἰσχυρὰ καὶ τὰ ἀσϑενῆ, καὶ τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ καλά; 
ὥστε ὅταν κατὰ τὸ σῶμα πονηρὰ ἐργάζηται, ἑκὼν ἐργά- 
ξεται ὁ βελτίων τὸ σῶμα, ὁ δὲ πονηρότερος ἄκων; 

PLATO VI, 2 
$ 
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III. "Eoixs κατὰ τὴν ἰσχὺν οὕτως ἔχειν. 
EQ. Τί δὲ κατ᾽ εὐσχημοσύνην, ὦ Ἱππία; οὐ τοῦ 

βελτίονος σώματός ἐστιν ἑκόντος τὰ αἰσχρὰ καὶ πονηρὰ 
σχήματα σχηματίξειν, τοῦ δὲ πονηροτέρου ἄκοντος ; ἢ πῶς 
σοι δοκεῖ ; 

III. Οὕτως. 

ΣΩ. Kol ἀσχημοσύνη ἄρα ἡ μὲν ἑχούσιος πρὸς ἄρε- 
τῆς ἐστίν, ἡ δὲ ἀκούσιος πρὸς πονηρίας σώματος. 

Ill. Φαίνεται. 

ZQ. Τί δὲ φωνῆς πέρι λέγεις; ποτέραν φῇς εἶναι 
βελτίω, τὴν ἑκουσίως ἀπάδουσαν ἢ τὴν ἀκουσίως; 

1Π. Τὴν ἑκουσίως. 
ΣΩ. [Μοχϑηροτέραν δὲ τὴν ἀκουσίως; 
II. ΝΝαί. 

ΣΩ. Δέξαιο δ᾽ ἂν πότερον τἀγαϑὰ κεχεῆσϑαι 7) τὰ κακά; 
III. Τάγαϑα. 

ΣΏ. Πότερον οὖν ἂν δέξαιο πόδας κεκτῆσθαι ἕκου- 
σίως χωλαίνοντας ἢ ἀκουσίως; 

1Π. ὋὙ κουσίως. 

ΣΩ. Χωλεία δὲ ποδῶν οὐχὶ πονηρία καὶ dorznuo- 
σύνη ἐστίν ;. 

III. Naí. 

ΣΩ. Tí δέ; ἀμβλυωπία οὐ iind ὀφθαλμῶν; 

III. Ναί. 

ΣΩ. ΜΠοτέρους οὖν ἂν βούλοιο ὀφθαλμοὺς κεκεῆσϑαι 

καὶ ποτέροις συνεῖναι; οἷς ἑκὼν ἄν τις ἀμβλυώττοι καὶ 
παρορῴη ἢ οἷς ἄκων; 

III. Οἷς ἑκών. 

Z9. Βελτίω ἄρα ἤγησαι τῶν σαυτοῦ τὰ ἑκουσίως 
πονηρὰ ἐργαξόμενα ἢ τὰ ἀκουσίως; 

1Π. Τὰ | yovv τοιαῦτα. 

ΣΩ. Οὐκοῦν πάντα , οἷον καὶ ὦτα καὶ ῥῖνας καὶ 

στόμα καὶ πάσας τὰς αἰσϑήσεις, εἷς λόγος συνέχει, τὰς 
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μὲν ἀκόντως κακὰ ἐργαξομένας ἀκτήτους εἶναι ὡς πονηρὰς 
οὔσας, τὰς δὲ ἑκουσίως κτητὰς ὡς ἀγαϑὰς οὔσας. 

III. "Euows δοκεῖ. 
XVIE 292. Tí δέ; ὀργάνων ποτέρων βελτίων ἡ 

κοινωνία; οἷς ἑκών τις κακὰ ἐργάξεται ἢ οἷς ἄκονν;; οἷον 

πηδάλιον ᾧ ἄκων κακῶς τις κυβερνήσει, βέλτιον ἢ o 
ἑκών; ᾿ 

IIL Ὧι ἑκών. 
ΣΩ. Οὐ καὶ τόξον ὡσαύτως καὶ λύρα καὶ αὐλοὶ καὶ 

τάλλα ξύμπαντα; 
1Π. ᾿4ληϑὴ λέγεις. 
| Z9. Τί δέ; ψυχὴν κεκτῆσϑαι ἵππου, 5 ἑκών τις 

κακῶς ἱππεύσει, ἄμεινον ἢ qj ἄκων; 
1Π. ἯΙι ἑκών. 
ΣΩ. ᾿Αμείνων ἄρα ἐστίν. 
IIl. ΝΝαί. ; 

EQ. Τῇ ἀμείνονι ἄρα ψυχῇ ἵππου τὰ τῆς ψυχῆς 
ἔργα ταύτης τὰ πονηρὰ ἑκουσίως ἂν ποιοῖ, τῇ δὲ τῆς πο- 
ψηρᾶς ἀκουσίος ; 

IIl Πάνυ γε. 

ZQ. Οὐκοῦν καὶ κυνὸς καὶ τῶν ἄλλων ξώων πάντων; 
IIL. Ναί. 

Z9. Tí δὲ δή; ἀνθρώπου ψυχὴν ἐκτῆσθαι τοξότου 
ἄμεινόν ἐστιν, ἥτις ἑκουσίως ἁμαρτάνει τοῦ σχοποῦ, ἢ 
ἥτις ἀκουσίως; 

III. Ἤτις ἑκουσίως. 

ΣΩ. Οὐκοῦν αὕτη ἀμείνων εἰς τοξικήν ἐστιν; 
1Π. Na. ᾿ 

ΣΩ. Καὶ ψυχὴ ἄρα ἀκουσίως ἁμαρτάνουσα πονηρο- 
τέρα ἢ ἑκουσίως; | 

IIL Ἔν vofw γε. 
EQ. Τί δ᾽ ἐν ἑκτρικῇ; οὐχὶ ἡ ἑκοῦσα κακὰ ἐργαξο- 

μένη περὶ τὰ σώματα ἰατρικωτέρα; 
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IIl. Ναί. 

Z9. 'Ausívov ἄρα αὕτη ἐν ταύτῃ τῇ τέχνῃ τῆς μὴ 
[ἀχτρικῆρ!. 

III. ᾿Αμείνων. 

ΣΩ. Tí δέ; ἡ κιϑαριστικωτέρα καὶ αὐλητικωτέρα καὶ 
τἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὰς τέχνας τε καὶ τὰς ἐπιστήμας 

οὐχὶ ἡ ἀμείνων ἑκοῦσα τὰ κακὰ ἐργάξεται καὶ τὰ αἰσχρὰ 
καὶ ἐξαμαρτάνει, ἡ δὲ πονηροτέρα ἄκουσα; 

1Π. Φαίνεται. 

Z9. ᾿Αλλὰ μήν που τάς γε τῶν δούλων ψυχὰς κεκτῆ-ς 
σϑαι δεξαίμεϑ᾽ ἂν μᾶλλον τὰς ἑκουσίως ἢ τὰς ἀκουσέως 

ἑἁμαρτανούσας τε καὶ κακουργούσας, cg ἀμείνους οὔσας 
εἰς ταῦτα. 

II. Ναί. 

ZQ. Τί δέ; τὴν ἡμετέραν αὐτῶν οὐ βουλοίμεϑ᾽ ἂν 
ὡς βελτίστην ἐκτῆσϑαι; 

1Π. Naíl. 

ΣΩ. Οὐκοῦν βελτίων ἔσται, ἐὰν ἑκοῦσα κακουργῇ τε 
καὶ ἐξαμαρτάνῃ, ἢ ἐὰν ἄκουσα; - 

1Π. Δεινὸν μέντ᾽ ἂν εἴη, ὦ Σώκρατες, εἰ οἱ ἑκόντες 
ἀδικοῦντες βελτίους ἔσονται ἢ οἱ ἄκοντες. 

ZQ. ᾿Δλλὰ μὴν φαίνεταί γε ἐκ τῶν εἰρημένων. 
1Π. Οὔκουν ἔμοιγε. 

XVII Z9. Ἐγὼ δ᾽ ᾧμην, ὦ Ἱππία, καὶ σοὶ φα- 
νῆναι. πάλιν δ᾽ ἀπόκριναι" ἡ δικαιοσύνη οὐχὶ ἢ δύναμίς 
τίς ἐστιν ἢ ἐπιστήμη ἢ ἀμφότερα; ἢ οὐκ ἀνάγκη ἕν yé 
τι τούτων εἶναι τὴν δικαιοσύνην ; 

III. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲν δύναμίς ἐστι τῆς ψυχῆς ἡ δικαι- 
οσύνη, ἡ δυνατωτέρα ψυχὴ δικαιοτέρα ἐστί; βελτίων ydo 
που ἡμῖν ἐφάνη, εὖ ἄριστε, ἡ τοιαύτη. 

III. Ἐφάνη ydg. 

LaL 
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ZAQ. Τί δ᾽ εἰ ἐπιστήμη; οὐχ ἡ σοφωτέρα ψυχὴ δικαι- 
οτέρα, ἡ δὲ ἀμωϑεστέρα ἀδικωτέρα; 

1Π. Nai. 

ZQ. “τί δ᾽ εἰ ἀμφότερα; οὐχ ἡ ἀμφοτέρας ἔχουσα, 

ἐσιστήμην καὶ δύναμιν, δικαιοτέρα, ἡ δὲ ἀμαϑεστέρα ἀδι- 
κωτέρα; οὐχ οὕτως ἀνάγκη ἔχειν; 

III. Φαίνεται. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἡ δυνατωτέρα καὶ σοφωτέρα αὕτη ἀμεί- 
vov οὖσα ἐφάνη καὶ ἀμφότερα μᾶλλον δυναμένη ποιεῖν, 
καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ αἰσχρά, περὶ πᾶσαν ἐργασίαν; 

ΟΠ |IH. Nat. 

ΣΩ. Ὅταν ἄρα τὰ αἰσχρὰ ἐργάζηται, ἑκοῦσα ἐργά- 
Gero διὰ δύναμιν καὶ τέχνην. ταῦτα δὲ δικαιοσύνης φαί- 

ψεται, ἤτοι ἀμφότερα 7] τὸ ἕτερον. 
᾿ς AIL Ἔοικεν. 

ΣΩ. Καὶ τὸ μὲν γε ἀδικεῖν κακὰ ποιεῖν ἐστί, τὸ δὲ 
μὴ ἀδικεῖν καλά. 

III. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἡ δυνατωτέρα καὶ ἀμείνων ψυχή, ὅταν 
περ ἀδικῇ, ἑκοῦσα ἀδικήσει, ἡ δὲ πονηρὰ ἄκουσα; 

III. Φαίνεται. 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν ἀγαϑὸς ἀνὴρ ὁ zd ἀγαϑὴν ψυχὴν ἔχων, 

κακὸς δὲ ὁ τὴν κακήν; 
III. Ναί. 

Z9. '4ya€900 μὲν ἄρα ἀνδρός ἐστιν ἑκόντα ἀδι- 
κεῖν, κακοῦ δὲ ἄκοντα, εἴπερ ὁ ἀγαθὸς ἀγαϑὴν ψυχὴν 
ἔχει. 

1Π. ᾿Αλλὰ μὴν ἔχει γε. 
ZQ. Ὁ ἄρα ἑκὼν ἁμαρτάνων καὶ αἰσχρὰ καὶ ἄδικα 

ποιῶν, ὦ Ἱππία, εἴπερ τίς ἐστιν οὗτος, σύκ ὧν ἄλλος εἴη 
ἢ ὁ ἀγαϑός. 

III. Οὐκ ἔχω ὅπως σοι συγχωρήσω, ὦ Σώκρατες, ταῦτα. 

Z9. Οὐδὲ γὰρ ἐγὼ ἐμοί, ὦ Ἱππία" ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον 
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οὕτω φαίνεσθαι νῦν ys ἡμῖν ἐκ τοῦ λόγου. ὅπερ μέντοι 
πάλαι ἔλεγον, ἐγὼ περὶ ταῦτα ἄνω καὶ κάτω πλανῶμαι 
καὶ οὐδέποτε ταὐτά μοι δοκεῖ. καὶ ἐμὲ μὲν οὐδὲν ϑαυμα- 
στὸν πλανᾶσϑαι οὐδὲ ἄλλον ἰδιώτην εἰ δὲ καὶ ὑμεῖς πλα- 
ψήσεσϑε οἱ σοφοί, τοῦτο ἤδη καὶ ἡμῖν δεινόν, εἰ μηδὲ 
παρ᾽ ὑμᾶς ἀφικόμενοι παυσόμεθα τῆς πλάνης. 
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7 MK EPM. Βούλει οὖν καὶ Σωκράτει τῷδε ἀνακοινώ- 

σωμεν τὸν λόγον; 
KP. Ei σοι δοπεῖ. 

EPM. Κρατύλος φησὶν ὅδε, ὦ Σώκρατες, ὀνόματορ 
ὀρϑότητα εἶναι ἑκάστῳ τῶν ὄντων φύσει πεφυκυῖαν, καὶ 
οὐ τοῦτο εἶναι ὄνομα ὃ v 'τινες ξυνϑέμενοι καλεῖν κα-, 

λῶσι, τῆς αὐτῶν φωνῆς μόριον ἐπιφϑεγγόμενοι, ἀλλὰ 
ὀρϑότητά τινα τῶν ὀνομάτων πεφυκέναι καὶ “Ἕλλησι καὶ 
βαρβάροις τὴν αὐτὴν ἅπασιν. ἐρωτῶ οὖν αὐτὸν ἐγὼ εἰ 
αὐτῷ Κρατύλος τῇ ἀληϑείᾳ ὄνομά ἐστιν ἢ oU: ὁ Oboe per 
ὁμολογεῖ [αὑτῷ γε τοῦτο ὄνομα εἶναι). Τί δὲ Σωκράτει; ^ 
ἔφην ἐγώ. Σωκράτης, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἀνθρώποις πᾶσιν, ὅπερ καλοῦμεν ὄνομα ἕκαστον, τοῦτ᾽ 
ἔστιν ἑκάστῳ ὄνομα; Ὁ δέ, Οὔκουν σοί ys, 7 δ᾽ ὅς, 
ὄνομα Ἑρμογένης, οὐδὲ ἂν πάντες καλῶσιν ἄνϑρωποι. 
Καὶ ἐμοῦ ἐρωτῶντος καὶ προϑυμουμένου εἰδέναι O τί 
ποτε λέγει, | οὔτε ἀποσαφεῖ οὐδὲν εἰρωνεύεταί τε πρός με, 
προσποιούμενός τι αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ διανοεῖσϑαι, αἷς εἰδὼς 

'περὶ αὐτοῦ 0 εἰ βούλοιτο σαφῶς εἰπεῖν, ποιήσειεν ἂν 
Δ. καὶ ἐμὲ ὁμολογεῖν καὶ λέγειν ἅπερ αὐτὸς λέγει. εἰ οὖν πῇ | 

ἔχεις συμβαλεῖν τὴν Κρατύλου μαντείαν, ἡδέως dv ἀκού- 
σαιμι. μᾶλλον δὲ αὐτῷ σοὶ ὅπῃ δοκεῖ περὶ ὀνομάτων ὀρ- 
ϑότητος, ἔτι ὧν ἥδιον πυϑοίμην, εἴ σοι βουλομένῳ ἐστίν. 

ZQ. Ὦ παῖ Ἱππονίκου "Eoguóysveg, παλαιὰ παροιμία Cf Vat. — Io t 
ὅτι χαλεπὰ τὰ καλά ἔστιν ὅπῃ ἔχει μαϑεῖν" καὶ δὴ καὶ τὸ 17, 1456 γε 

hy. eof. 
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περὶ τῶν ὀνομάτων οὐ σμικρὸν τυγχάνει ὃν μάϑημα. εἰ 
μὲν οὖν ἐγὼ ἤδη ἀκηκόη παρὰ Προδίκου τὴν πεντηχοντά- 

AMA Hei οαχμον ἐπίδειξιν ἣν ἀκούσαντι ὑπάρχει περὶ τοῦτο “πε- 44. μων SEE BD i ; Surio 
2.414. παιδεῦσϑαι, ὥς φησιν ἐκεῖνος, οὐδὲν dv ἐκώλνέ as αὐτέκα 

μάλα εἰδέναι τὴν ἀλήϑειαν περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος" νῦν 
δὲ οὐκ ἀκήκοα, ἀλλὰ τὴν δραχμιαίαν" οὔκουν οἷδα πῇ 
ποτὲ τὸ ἀληϑὲς ἔχει περὶ τῶν τοιούτων. συζητεῖν μέντοι 

ὦ meptenmed om σοι Ἑ ρμογένη ὄνομα εἶναι τῇ ἀληθείᾳ, ὥσπερ ὑποπεεύω 

"opui $5.2. κτήσεως ἀποτυγχάνειν ἑκάστοτε. ἀλλ᾽, ὃ νῦν δὴ ἔλεγον, 
P7 Jg. Ain I εἰδέναι μὲν và τοιαῦτα χαλεπόν, sig τὸ κοινὸν δὲ xara- 
L0. ϑέντας χρὴ σκοπεῖν εἴτε οἷς σὺ λέγεις ἔχει εἴτε ὡς Κρατύλος. 

$ JE. EPM. Kol μὴν ἔγωγε, ὦ Σώπρατες, πολλάκις 
| δὴ καὶ τούτῳ διαλεχθεὶς καὶ ἄλλοις πολλοῖς, ov δύναμαι 

πεισϑῆναι' αἷς ἄλλη τις ὀρθότης ὀνόματος ἢ ξυνϑήκη καὶ 
ὁμολογία. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὅ τι ἄν τίς τῳ θῆται ὄνομα, 

"Van. τοῦτο K»i τοῦτο εἶναι τὸ ὀρθόν καὶ ἂν avOÍg γε ἕτερον μεταϑῆται, 
εἶναι --- ἐκεῖνο δὲ μηκέτε καλῇ, οὐδὲν ἧττον τὸ ὕστερον ὀρϑῶς 

[^ “2, Brew τοῦ προτέρον, ὥσπερ toig οἰκέταις ἡμεῖς μετατιϑέ- 
" fci χ μεθα, οὐδὲν ἧττον τοῦτ᾽ εἶναι ὀρθὸν τὸ μετατεθὲν τοῦ 
» 9.374. πρότερον κειμένου" οὐ γὰρ φύσει ἑκάστῳ πεφυκέναι ὄνομα 
E οὐδὲν οὐδενί, ἀλλὰ νόμῳ καὶ ἔθει τῶν ἐθισάντων vs καὶ 
" καλούντων. εἰ δέ πῃ ἄλλῃ ἔχει, ἕτοιμος ἔγωγε καὶ μανϑά- 
; νεῖν καὶ ἀκούειν οὐ μόνον παρὰ Κρατύλονυ, ἀλλὰ καὶ παρ᾽ 

ἄλλον ὁτουοῦν. 

RR det 

| Z3. Ἴσως μέντοι τι λέγεις, ὦ "Eouóysvsg: σκεψώμεθα 4. 
Ue eni ed. δ' δέ. ὃ dv θῇ καλεῖν vig ἕκαστον, τοῦτ᾽ ἔστιν ἑκάσεῳ ὄνομα; 
My 421 »»- x L2 ἢ γάμον Jvc. | EPM. ' Euows δοκεῖ. 

ε Z9. Koi ἐὰν ἰδιώτης καλῇ καὶ ἐὰν πόλις; 

EPM. Φημί. 
EQ. Τί οὖν ἐὰν ἐγὼ καλῶ ὁτιοῦν τῶν ὄντων, οἷον 

ὃ νῦν καλοῦμεν ἄνθρωπον, ἐὰν ἐγὼ τοῦτο ἵππον προσα- 

ἕτοιμός εἶμι καὶ σοὶ καὶ Κρατύλῳ κοινῇ. ὅτι δὲ οὔ φησί J. 

LN SpA : 4 Ζ αὐτὸν σκώπτειν" οἴεται γὰρ ἴσως σε χρημάτων ἐφιέμενον. 
425.5. s 
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γορεύω, ὃ δὲ νῦν ἵππον, ἄνϑρωπον, ἔσται δημοσίᾳ μὲν 
ὄνομα ἄνθρωπος τῷ αὐτῷ, ἰδίᾳ δὲ ἵππος; καὶ ἰδίᾳ μὲν 
αὖ ἄνθρωπος, δημοσίᾳ δὲ ἵππος; οὕτω λέγεις; 

EPM. "Euows δοκεῖ. 
INE. 29. Φέρε δή μοι τόδε εἰπέ. καλεῖς τε ἀληϑῆ 

λέγειν καὶ ψευδῆ; 
EPM. "Eyoys. 
Z9. Οὐκοῦν εἴη d» λόγος ἀληθής, ὁ δὲ ψευδής; 
EPM. Πάνυ γε. 

ΣΩ. 'AQ οὖν οὗτος, ὃς ἂν τὰ ὄντα λέγῃ dg ἔστιν, 
ἀληϑής" ὃς δ᾽ dv εἷς οὐκ ἔστι, ψευδής: 

ΕΡΜ. Ναί. 

ΣΩ. Ἔστιν ἄρα τοῦτο, λόγῳ λέγειν τὰ ὄντα τε καὶ em. Té ef 

" EPM. Πάνυ " A ade orm) ἐν ἐδ Am. 37, 51. Lu 
Z9. Ὁ λόγος δ᾽ ἐστὶν ὁ ἀληϑὴς πότερον Diog μὲν 

ἀληϑής, τὰ μόρια δ᾽ αὐτοῦ οὐκ ἀληϑῆ; 
EPM. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ τὰ μόρια. 
Z9. Πότερον δὲ τὰ μὲν μεγάλα μόρια ἀληϑῆ, τὰ δὲ 

σμικρὰ οὔ; ἢ πάντα; | 
EPM. Πάντα, οἶμαι ἔγωγε. 
ΣΩ. Ἔστιν οὖν ὅ τι λέγεις λόγου σμικρότερον μόριον 

ἄλλο ἢ ὄνομα; 

EPM. Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο σμικρότατον. 
ΣΩ. Καὶ τὸ ὄνομα ἄρα τὸ τοῦ. ἀληθοῦς λόγου 

λέγεται; 

EPM. Ναί. 

EQ. ᾿Αἀληϑές γε, ὡς φῇς. 
EPM. Ναί. | 

Z9. Τὸ δὲ τοῦ ψευδοῦς μόριον οὐ ψεῦδος ; 
EPM. Φημί. 

. Z9. Ἔστιν ἄρα ὄνομα ψεῦδος καὶ ἀληϑὲς λέγειν, 
εἴπερ καὶ λόγον; 

EPM. Πῶς γὰρ οὔ; 
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Z9. "O dv ἄρα ἕκαστος φῇ τῷ ὄνομα εἶναι, τοῦτό 
ἐστιν ἑκάστῳ ὄνομα; 

EPM. Ναί. 

ΣΩ. 'H καὶ ὁπόσα ἂν φῇ τις ἑκάστῳ ὀνόματα εἶναι, 
τοσαῦτα ἔσται; καὶ τότε ὁπόταν φῇ; 

EPM. Οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ὀνόματος ὁ 
ἄλλην ὀρθότητα 7] ταύτην, ἐμοὶ μὲν ἕτερον εἶναι καλεῖν 
ἑκάστῳ ὄνομα, 0 ἐγὼ ἐθέμην, coi δὲ ἕτερον, ὃ ὧν σύ. 
οὕτω δὲ καὶ ταῖς πόλεσιν ὁρῶ ἰδίᾳ ἑκάσταις ἑἐνέοτ᾽ ἐπὶ 

τοῖς αὐτοῖς κείμενα ὀνόματα, καὶ Ἕλλησι παρὰ τοὺς ἄλ- 
λους Ἕλληνας, καὶ “Ἕλλησι παρὰ βαρβάρους. 

ΕΝ. 292. Φέρε δὴ ἴδωμεν, ὦ Ἑρμόγενες, πότερον 

καὶ τὰ ὄντα οὕτως ἔχειν σοι φαίνεται, ἰδίᾳ αὐτῶν ἡ οὐσία 

εἶναι ἑκάστῳ, ὥσπερ Πρωταγόρας ἔλεγε, λέγων πάντων 

χρημάτων μέτρον εἶναι ἄνθρωπον, | og ἄρα οἷα μὲν dv 
ἐμοὶ φαίνηται τὰ πράγματα εἷναι, τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί; 
οἷα δ᾽ dv σοί, τοιαῦτα δ᾽ αὖ σοί" ἢ ἔχειν δοκεῖ σοι αὐτὰ 
αὐτῶν τινὰ βεβαιότητα τῆς οὐσίας. 

EPM. Ἤδη ποτὲ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἀπορῶν καὶ 
ἐνταῦϑα ἐξηνέχϑην, εἰς ἅπερ Πρωταγόρας λέγει" οὐ πάνυ 
τι μέντοι μοι δοκεῖ οὕτως ἔχειν. 

EQ. Τί δέ; ἐς τόδε ἤδη ἐξηνέχϑης,, ὥστε μὴ πάνυ 7 

σοι δοκεῖν εἶναί τινα ἄνϑρωπον πονηρόν; 
EPM. Οὐ ἀὰ τὸν Δία, ἀλλὰ πολλάκις δὴ αὐτὸ πέ- 

πονϑα, ὥστε μοι δοκεῖν πάνυ πονηροὺς εἶναί τινας ἀν- 
ϑρώπους, καὶ μάλα συχνούς. 

Z):Q. Τί δέ; πάνυ χρηστοὶ οὕπω σοι ἔδοξαν εἶναι 
ἄνθρωποι; ; 

ΕΡΜ. Kol μάλα ὀλίγοι. 
ΣΩ. ἜἜδοξαν δ᾽ οὖν; 
EPM. ἜΒμοιγε. 

ZR. Πῶς οὖν τοῦτο τύίϑεσαι; &Q ὧδε, τοὺς μὲν πάνυ 
«-- ^ 



23853. IIAATQONOZ KPATTAOZ. 29 

χρηστοὺς πάνυ φρονίμους, τοὺς δὲ πάνυ πονηροὺς πάνυ 
ἄφρονας; 

EPM. ἜΜμοιγε δοκεῖ οὕτως. 
ΣΩ. Οἷόν τε οὖν ἐστίν, εἰ Πρωταγόρας ἀληϑῆ ἔλεγε 

καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀλήϑεια, τὸ οἷα ἂν δοκῇ ἑκάστῳ τοι- 
᾿αὗτα καὶ εἶναι, τοὺς μὲν ἡμῶν φρονίμους εἶναι, τοὺς δὲ 
ἄφρονας; 

EPM. Οὐ δῆτα. 
ξ. 29. Καὶ ταῦτά γε, εἷς ἐγῴμαι, σοὶ πάνυ δοκεῖ, φρο- 
νήσεως οὔσης καὶ ἀφροσύνης μὴ πάνυ δυνατὸν εἶναι 
Πρωταγόραν ἀληθῆ λέγειν. οὐδὲν γὰρ ἄν που τῇ ἀληϑείᾳ T, uot 72 
ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου φρονιμώτερος εἴη, εἴπερ ἃ Qv ἑκάστῳ 
δοκῇ ἑκάστῳ ἀληϑῆ ἔσται. 

EPM. Ἔστι ταῦτα. : 

VW. Z9. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ κατ᾽ Εὐϑύδημόν γε, οἶμαι, διά. $45 
σοὶ δοκεῖ πᾶσι πάντα ὁμοίως εἶναι ἅμα καὶ ἀεί. οὐδὲ γὰρ 
ἂν οὕτως εἶεν ol μὲν χρηστοί, οἱ δὲ πονηροί, εἰ ὁμοίως 
ἅπασι καὶ ἀεὶ ἀρετή τε καὶ κακία εἴη. 

EPM. ᾿4ληϑῆ λέγεις. 
Z9. Οὐκοῦν εἰ μήτε πᾶσι πάντα ἐσεὶν ὁμοίως ἅμα 

καὶ ἀεί, μήτε ἑκάστῳ ἰδίᾳ ἕκαστον τῶν ὄντων ἐστί, δῆλον 
δὴ ὅτι αὐτὰ αὐτῶν οὐσίαν ἔχοντά τινα βέβαιόν ἐστι τὰ aod ae γΣ 
πράγματα, οὐ πρὸς ἡμᾶς οὐδὲ ὑφ᾽ ἡμῶν, ἑλκόμενα ἄνω p? 2. “: 
καὶ κάτω τῷ ἡμετέρῳ φαντάσματι, ἀλλὰ καθ᾽ αὐτὰ πρὸς Ago fav £k. 
τὴν αὐτῶν οὐσίαν ἔχοντα ἥπερ πέφυκεν. 

EPM. Δοκεῖ μοι, ὦ Σώκρατες, οὕτως ἔχειν. 

£g ze Πότερον ovv αὐτὰ uiv dv εἴη οὕτω πεφυκότα, 
αἱ δὲ πράξεις αὐτῶν οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον; 7) οὐ καὶ 

αὗται ἕν τι εἶδος τῶν ὄντων εἰσίν, αἱ πράξεις; 

EPM. Πάνυ γε καὶ αὗται. 

EQ. Κατὰ τὴν αὐτῶν ἄρα φύσιν καὶ αἱ πράξεις 
πράττονται, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν δόξαν. οἷον ἐάν τι 
ἐπιχειρήσωμεν ἡμεῖς τῶν ὄντων τέμνειν, πότερον ἡμῖν 
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τμητέον ἕκαστον ὡς dv ἡμεῖς βουλώμεθα xal οὗ ἂν βουλη- 
ϑῶμεν, ἢ ἐὰν μὲν κατὰ τὴν φύσιν βουληθῶμεν ἕκαστον 
τέμνειν τοῦ τέμνειν τὲ καὶ τέμνεσθαι καὶ ᾧ πέφυκε, τε- 
μοῦμέν τε καὶ πλέον τι ἡμῖν ἔσται καὶ ὀρθῶς πράξομεν 
τοῦτο, ἐὼν δὲ παρὰ φύσιν, ἐξαμαρτησόμεϑά τε καὶ οὐδὲν 
πράξομεν; 

EPM. "Euows δοκεῖ οὕτως. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐὰν κάειν τι ἐπιχειρήσωμεν, οὐ κατὰ 
ea. πᾶσαν δόξαν δεῖ κάειν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὀρθήν; αὕτη δ᾽ 

γοῦ rijv. οἵ τοῦ ἐστὶν ἡ πέφυκεν ἕκαστον πάεσθαί τε καὶ κάειν καὶ ᾧ 
Katiy fungifot πέφυκεν; 

ib sat 594 ^  EPM, Ἔστι ταῦτα. 

; ΜῊΝ: EQ. Οὐκοῦν καὶ τἄλλα οὕτως; 7 

| EPM. Πάνυ γε. 

WX. ΣΩ. '4qQ οὖν οὐ καὶ τὸ λέγειν μία τες τῶν 
πράξεών ἐστιν; 

EPM. Νναί. 

ΣΩ. Πότερον οὖν 7j ἄν τῳ δοκῇ λεκτέον εἶναι, ταύτῃ 
λέγων ὀρϑῶς λέξει, 7 ἐὰν μὲν ἡ πέφυκε τὰ πράγματα λέ- 
γεῖν τὲ καὶ λέγεσθαι καὶ ᾧ, ταύτῃ καὶ τούτῳ λέγη, πλέον 
τέ τι ποιήσει καὶ ἐρεῖ, ἐὰν δὲ μή, ἐξαμαρτήσεταί τε καὶ 
οὐδὲν ποιήσει; 

EPM. Οὕτω μοι δοκεῖ, ὡς λέγεις. 
XQ. Οὐκοῦν τοῦ λέγειν μόριον τὸ ὀνομάξειν" óvo- 

μάξοντες γάρ που λέγουσι τοὺς λόγους. Ji vue 2327, feesimt conf 
EPM. Πάνυ γε. 

EQ. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὀνομάξειν πρᾶξίς τίς ἐστιν, εἴπερ 

καὶ τὸ λέγειν πρᾶξις ἦν περὶ τὰ πράγματα; 
EPM. Ναί. 

ΣΩ. Αἱ δὲ πράξεις ἐφάνησαν ἡμῖν οὐ πρὸς ἡμᾶς 
οὖσαι, ἀλλ᾽ αὐτῶν τινα ἰδίαν φύσιν ἔχουσαι; 

EPM. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὀνομαστέον ἦ πέφυκε τὰ πράγματα 
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« ὀνομάξειν τε καὶ ὀνομάξεσϑαι καὶ o, ἀλλ᾽ οὐχ 7j ἂν ἡμεῖς 
βουληϑῶμεν, εἴπερ τι τοῖς ἔμπροσϑεν μέλλει ὁμολογούμενον 
εἶναι; καὶ οὕτω μὲν ἂν πλέον τι ποιοῖμεν καὶ ὀνομάξοι- 
psv, ἄλλως δὲ οὔ; 

EPM. Φαίνεταί μοι. 

“. VII. ΣΩ. Φέρε δή, ὃ ἔδει τέμνειν, ἔδει τῷ, φαμέν, 
τέμνειν; 

EPM. Ναί. 

EQ. Καὶ ὃ ἔδει κερκίξειν, ἔδει τῷ κερκίξειν, καὶ ὃ 
ἔδει τρυπᾷν, ἔδει τῳ τρυπᾷν; 

EPM. Πάνυ γε. ΄ 

ZQ. Kol ὃ ἔδει δὴ ὀνομάζειν, ἔδει τῳ ὀνομάζειν ; 
| EPM. Ἔστι ταῦτα. 
ZQ. Τί δὲ ἦν ἐκεῖνο ᾧ ἔδει τρυπᾷν; 
EPM. Τρύπανον." 

ΣΩ. τί δέ, ᾧ κερκίξειν; 
4 

EPM. Κερκίς. ; 

EQ. Tí δέ, ᾧ ὀνομάζειν; 
ΕΡΜ. Ὄνομα. 

ΣΩ. Ew λέγεις. ὄργανον ἄρα τί ἐστι καὶ τὸ ὄνομα. 
EPM. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Εἰ οὖν ἐγὼ ἐροίμην Τί ἦν ὄργανον ἡ κερκίς; 
οὐχ ᾧ κερκίξομεν; 

EPM. Ναί. 

ΣΩ. ΚΚερκίξοντες δὲ τί δρῶμεν; οὐ τὴν κρόκην καὶ 
τοὺς στήμονας συγκεχυμένους διακρίνομεν; ἕν. ὑδιέοάψνννι. γι. 7.2. 

EPM. Na. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ περὶ τρυπάνου ἕξεις οὕτως εἰπεῖν καὶ 
περὶ τῶν ἄλλων; 

EPM. Πάνυ γε. : 

Z9. Ἔχεις δὴ καὶ περὶ ὀνόματος οὕτως εὐπεῖν; ὁρ- 
γάνῳ ὄντι τῷ ὀνόματι ὀνομάξοντες τί ποιοῦμεν ; 

EPM. Οὐκ ἔχω λέγειν. 
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EQ. 'Ag οὖν διδάσκομέν τε ἀλλήλους καὶ và stQdy- /4| 

ματα διακρίνομεν ἡ ἔχει; 

EPM. Πάνυ γε. 

VIE. Z9. Ὄνομα ἄρα διδασκαλικόν τί ἔστιν ὄρ- 

γανον καὶ διακριτικὸν τῆς οὐσίας, ὥσπερ κερκὶς ὑφάσματος. 

EPM. Ναί. TE 

za. Toovrtxiy | δέ γε ἡ κερκίς; 

EPM. Ilóg 9 οὔ; 

ΣΙ. ἹὙφαντικὸς μὲν ἄρα κερκίδι καλῶς χρήσεται" 

καλῶς δ᾽ ἐστὶν ὑφαντικῶς". διδασκαλικὸς δὲ ὀνόματι κα- 

λῶς" καλῶς δ᾽ ἐστὶ διδασκαλικῶς. 

EPM. Ναί. 

EQ. Τῷ τίνος οὖν ἔργῳ ὁ ὑφάντης καλῶς χρήσεται, 

ὅταν τῇ κερκίδι χρῆται; 

EPM. Τῷ τοῦ τέκτονοβ. 

X9. Πᾶς δὲ τέκτων ἢ ὁ τὴν τέχνην ἔχων; 

EPM. Ὁ τὴν τέχνην. 

E9. Τῷ τίνος δὲ ἔργῳ ὁ τρυπητὴς καλῶς χρήσεται, 

ὅταν τῷ τρυπάνῳ χρῆται; 

EPM. Τῷ τὸν χαλκέως. 

XQ. 'Ag οὖν πᾶς χαλκεὺς ἢ 0 τὴν τέχνην ἔχων ; 

EPM. Ὁ τὴν τέχνην. 

EQ. Εἶεν. τῷ δὲ τίνος ἔργῳ ὁ διδασκαλικὸς χρήσεται, 

“τ ὅταν τῷ ὀνόματι χρῆται; 

511. each. ΕΡΜ. Οὐ γὐδὲ τοῦτ᾽ ἔχω. 

ΣΏ. Οὐδὲ τοῦτό y ἔχεις εἰπεῖν, τίς παραδίδωσιν 

ἡμῖν τὰ ὀνόματα οἷς χρώμεϑα; 

ΕΡΜ. Οὐ δῆτα. 

EQ. '4p οὐχὶ ὁ νόμος δοκεῖ σοι εἶναι ὁ παραδιδοὺς ΝΣ 
αὐτά; 

EPM. "Eowxsv. 

i dnd. Bac εἴ «( X9. Νομοϑέτον ἄρα ἔργῳ χρήσεται ὁ διδασκαλικός, ̂ 

ρνεμοίτϑ τοι ὅταν ὀνόματι χρῆται; 

e 
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EPM. δοκεῖ μοι. 

ΣΩ. Νομοϑέτης δέ" σοι δοκεῖ πᾶς εἶναι ἀνὴρ ἢ ὁ 
τὴν τέχνην ἔχων ; 

EPM. Ὁ τὴν τέχνην. : 
EQ. Οὐκ ἄρα παντὸς ἀνδρός, ὦ ἙἭ ρμόγενες, ὄνομα 

ϑέσϑαι ἐστίν, ἀλλά τινος ὀνοματουργοῦ. | οὗτος δ᾽ ἐστίν, . 
ὡς ἔοικεν, ὃ νομοϑέτης, ὃς δὴ τῶν δημιουργῶν σπανιώ- 
τατος ἐν ἀνθρώποις γίγνεται. 

EPM. Ἔοικεν. 
EX. ΣΩ. Ἔ9ι δή, ἐπίσκεψαι, ποῖ βλέπων ὃ νομο- 

ϑέτης τὰ ὀνόματα τίϑεται; ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν δὲ ἀνά- 
σκεψαι. ποῖ βλέπων ὁ τέκτων τὴν κερκίδα ποιεῖ; ἀρ᾽ οὐ 
πρὸς τοιοῦτόν τι ὃ πέφυκε κερκίξειν ; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. | 
Z9. Τί δέ; dv καταγῇ αὐτῷ v κερκὶς ποιοῦντι, πό- 

τερον πάλιν ποιήσει ἄλλην πρὸς τὴν κατεαγυῖαν βλέπων, 7] 
πρὸς ἐκεῖνο τὸ εἶδος, πρὸς ὅπερ καὶ ἣν κατέαξεν ἐποίει; 

EPM. Πρὸς ἐκεῖνο, ἔμοιγε δοκεῖ. - 
ΣΏ. Οὐκοῦν ἐκεῖνο δικαιότατ᾽ dv αὐτὸ ὃ ἔσει κερκὶς 

καλέσαιμεν; 

EPM. ἜΜμοιγε δοκεῖ. 
/4. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐπειδὰν δέῃ λεπτῷ ἱματίῳ ἢ παχεῖ ἢ 

λινῷ ἢ ἐρεῷ ἢ ὁποιφοῦν τινὶ κερκίδα ποιεῖν, πάσας μὲν 
δεῖ τὸ τῆς κερκίδος ἔχειν εἶδος, οἷα δ᾽ ἑκάστῳ καλλίστη 
πέφυκε, ταύτην ἀποδιδόναι τὴν φύσιν εἰς τὸ ἔργον ἕκαστον ; cf. ΨΥ 

EPM. Ναί. 

ΣΏ. Καὶ περὶ τῶν ἄλλων δὴ ὀργάνων ὁ αὐτὸς τρό- 
zog' τὸ φύσει ἑκάστῳ πεφυκὸς ὄργανον ἐξευρόντα δεῖ 
ἀποδοῦναι εἰς ἐκεῖνο, ἐξ οὗ ἂν ποιῇ τὸ ἔργον, οὐχ οἷον 
ἂν αὐτὸς βουληϑῇ, ἀλλ᾽ οἷον πέφυκε. τὸ φύσει γὰρ ἑκά- 
GrQ, ὡς ἔοικε, τρύπανον πεφυκὸς εἰς τὸν σίδηρον δεῖ 
ἐπίστασϑαι τυϑέναι. 

ΕΡΜ. lIl«vv γε. 
PLATO VI. 3 
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ΣΩ. Kol τὴν φύσει xsgxído ἑκάστῳ πεφυκυῖαν εἰς τὸ 
ξύλον. 

EPM. "Eoi ταῦτα. 

ΣΩ. Φύσει γὰρ ἦν ἑκάστῳ εἴδει ὑφάσματος, ὡς ἔοι- 
κεν, ἑκάστη κερκίς, καὶ τὰ ἄλλα οὕτως. 

EPM. Naí. 

Z9. '4Q οὖν, ὦ βέλτιστε, xol τὸ ἑκάστῳ φύσεε πε- 
φυκὸρ ὄνομα τὸν νομοϑέτην ἐκεῖνον εἰς τοὺς φϑόγγους 
καὶ τὰς συλλαβὰς δεῖ ἐπίστασθαι τιθέναι, καὶ βλέποντα 

Cas. σῶν Conf. πρὸς αὐτὸ ἐκεῖνο, O ἔστιν ὄνομα, πάντα τὰ ὀνόματα 
LAM ποιεῖν τε καὶ τίθεσθαι, εἰ μέλλει κύριος εἶναι ὀνομάτων 

ϑέτης; εἰ δὲ μὴ εἰς τὰς αὐτὰς συλλαβὰς ἕκαστος ὁ »ομο- κ΄ 
ge corrupt. ϑέτης τίϑησιν, οὐδὲν δεῖ τοῦτο ἀγνοεῖν οὐδὲ γὰρ εἰς τὸν 

᾿ἐνὐτὸν σίδηρον ἅπας χαλκεὺς τίθησι, τοῦ αὐτοῦ ἕνεκα 
»- νοΐ Ay ait ποιῶν τὸ αὐτὸ ὄργανον᾽ ἀλλ᾽ ὅμως, ἕως ἃ ἂν τὴν αὐτὴν 

Ld ἐδέαν ἀποδιδῷ, ἐάν vs ἐν ἄλλῳ σιδήρῳ, | ὅμως ὀρϑῶς ἔχει 
τὸ ὄργανον, ἐάν τε ἐνθάδε ἐάν τε ἐν βαρβάροις τις ποιῇ. 

ἦ γάρ; 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

ZQ. Οὐκοῦν οὕτως ἀξιώσεις καὶ τὸν »ομοϑέτην τόν 

τε ἐνθάδε καὶ τὸν ἐν τοῖς βαρβάροις, ἕως ἂν τὸ τοῦ 

ὀνόματος εἶδος ἀποδιδῷ τὸ προσῆκον ἑκάστῳ ἐν ὁποιαισ- 
οὖν συλλαβαῖς, οὐδὲν χείρω νομοθέτην εἶναι τὸν ἐνθάδε 
ἢ τὸν ὁπονοῦν ἄλλοϑι; 

EPM. Πάνυ γε. 

X. ΣΩ. Τίς οὖν ὁ γνωσόμενος εἰ τὸ προσῆκον | 
εἶδος κερκέδος ἐν ὁποιῳοῦν ξύλῳ κεῖται; ὁ ποιήσας, ὁ 

τέκτων, ἢ ὃ χρησόμενος, ὁ ὑφάντης; 
EPM. Ἑῤιὸς μὲν μᾶλλον, € Σώκρατες, τὸν χορη- 

σόμενον. 
Z2. Tis ov» ὁ τῷ τοῦ λυροποιοῦ ἔργῳ χρησόμενος; /Á. 

ἧς ἄρ᾽ οὐχ οὗτος, ὃς ἐπίσταιτο ἂν ἐργαξομένῳ κάλλιστα ἐπι- 
t4. Ld T- στατεῖν καὶ εἰργασμένον" γνοίη εἴτ᾽ εὖ εἴργασται εἴτε μή; [ 

* 
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EPM. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τίς; 

EPM. Ὁ κιϑαριστής. 
ZQ, Τίς. δὲ ὁ τῷ τοῦ ναυπηγοῦ; 

EPM. βΚυβερνήτης. 
ΣΏΩ. Τίς δὲ τῷ τοῦ νομοθέτου ἔργῳ ἐπιστατήσειέ τ᾽ 

ἂν κάλλιστα καὶ εἰργασμένον κρίνειε "καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν 
τοῖς βαρβάροις; &Q οὐχ ὅσπερ χρήσεται; 

EPM. Ναί. 

ΣΩ. 'AQ οὖν οὐχ ὁ ἐρωτῶν ἐπιστάμενος οὗτός ἔστιν; 

EPM. Πάνυ γε. 
Z9. Ὁ δὲ αὐτὸς καὶ ἀποκρίνεσθαι; 
EPM. Nai. 

ΣΩ. Τὸν δὲ ἐρωτᾷν καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστάμενον 
ἄλλο τι σὺ καλεῖς ἢ διαλεκτικόν; 

EPM. Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο. 

ΣΩ. Τέκτονος μὲν ἄρα ἔργον ἐστὶ ποιῆσαι πηδάλιον 
ἐπιστατοῦντος κυβερνήτου, εἰ μέλλει καλὸν εἶναι τὸ πηδάλιον. 

EPM. . Φαίνεται. 

Z9. NouoOérov δέ γε, ὡς ἔοικεν, ὄνομα, ἐπιστάτην 
ἔχοντος διαλεκεικὸν ἄνδρα, εἰ μέλλει καλῶς ὀνόματα 97- 
σεσθαι. 

EPM. Ἔστι ταῦτα. 
7“ ΣΩ. ΚΜΚινδυνεύει ἄρα, ὦ Ἕρμόγενες, εἶναι οὐ φαῦλον, 
ος σὺ οἴει, ἡ τοῦ ὀνόματος θέσις, οὐδὲ φαύλων ἀνδρῶν 
οὐδὲ τῶν ἐπιτυχόντων. καὶ Κρατύλος ἀληθὴ λέγει λέγων 
φύσει τὰ ὀνόματα εἶναι τοῖς πράγμασι, καὶ οὐ πάντα δη- 

μιουργὸν ὀνομάτων εἶναι, ἀλλὰ μόνον ἐκεῖνον τὸν ἀπο- 
βλέποντα εἰς τὸ τῇ φύσει ὄνομα ὃν ἑκάστῳ καὶ δυνάμενον 
αὐτοῦ τὸ εἶδος τιθέναι εἴς τε τὰ γράμματα καὶ τὰς 
συλλαβάς. 

EPM. Οὐκ ἔχω, o Σώκρατες, ὅπως χρὴ πρὸς ἃ 
λέγεις ἐναντιοῦσϑαι. ἴσως μέντοι οὐ ῥάδιόν ἐστιν οὕτως 
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ἐξαίφνης πεισϑῆναι, ἀλλὰ δοκῶ μοι ὧδε ἂν μᾶλλον πει- 
σϑήσεσϑαί σοι, εἴ μοι δείξειας, ἥντινα φὴς εἶναι τὴν 
φύσει ὀρθότητα ὀνόματος. 

ZQ. Ἐγὼ μέν, ὦ μακάριε Ἑρμόγενες, οὐδεμίαν λέγω, 

ἀλλ ἐπελάϑου γε ὧν ὀλίγον πρότερον ἔλεγον, ὅτι οὐκ 
εἰδείην ἀλλὰ σκεψοίμην μετὰ σοῦ. νῦν δὲ σκοπουμένοις 
ἡμῖν, ἐμοί τε καὶ σοί, τοσοῦτον μὲν ἤδη φαίνεται παρὰ 
τὰ πρότερα, φύσει τέ τινα ὀρθότητα ἔχον εἶναι τὸ ὄνομα 
καὶ οὐ παντὰς ἀνδρὸς ἐπίστασθαι καλῶς αὐτὸ πράγματι 

ὁτῳοῦν ϑέσϑαι. ἢ οὔ; 
EPM. Πάνυ γε. 

ΧΙ. Z9. Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο χρὴ ξητεῖν, εἴπερ. 
ἐπυϑυμεῖς εἰδέναι, ἥτις ποτ᾽ αὖ ἐστὶν αὐτοῦ ἡ ὀρϑύτης. 

EPM. ᾿Αλλὰ μὴν ἐπιϑυμῶ γε εἰδέναι. 
ΣΩ. Σκόπει τοίνυν. - 
EPM. Πῶς οὖν χρὴ σκοπεῖν; 

4.4.4 Tot dap ΣΩ. Ὀρϑοτάτη μὲν τῆς σκέψεως, ὦ ἑταῖρε, μετὰ τῶν 
.223. ἐπισταμένων, χρήματα ἐκείνοις τελοῦντα καὶ χάριτας κατα- 
Εν ἐκ ταξιϑέμενον. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ σοφισταί, οἷσπερ καὶ ó ἀδεῖ- 
(i qui oon ὥνωφός cov Καλλίας πολλὰ τελέσας χρήματα σοφὸς δοκεῖ εἶναι. 

»..404. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐγκρατὴς εἶ τῶν πατρῴων, λιπαρεῖν χρὴ 
᾿ τὸν ἀδελφὸν καὶ δεῖσθαι αὐτοῦ διδάξαι σε τὴν ὀρϑότητα 

περὶ τῶν τοιούτων, ἣν ἔμαϑε παρὰ Πρωταγόρου. 
EPM. ἄτοπος μέντ᾽ ἂν εἴη μου, ὦ Σώκρατες, ἡ 

γάρωζά9. δέησις, εἰ τὴν μὲν ἀλήθειαν τὴν Πρωταγόρου ὅλως οὐκ 
ἀποδέχομαι, τὰ δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀληϑείᾳ ῥηθέντα ἀγαπῴην — | 
ὥς του ἄξια. 

ZQ. ᾿Αλλ: εἰ μὴ αὖ σε ταῦτα ἀρέσκει, παρ᾽ Ὁμήρου (1 
χρὴ μανϑάνειν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ποιητῶν. 

29. efto duae EPM. “Καὶ ví λέγει, ὦ Σώκρατες, [Ὅμηρος περὶ ὀνο- 
εϑότη τοι; μάτων; καὶ ποῦ; 

. ZQ. Πολλαχοῦ" μέγιστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐν οἷς διο- 

ρίξει ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἃ τὸ οἱ ἄνϑρωποι ὀνόματα καλοῦσι 

* 
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καὶ ol ϑεοί. ἢ οὐκ οἴει αὐτὸν μέγα τι καὶ ϑαυμάσιον A. e fao. n 
λέγειν iv τούτοις περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος; δῆλον γὰρ μια στόν 
δὴ ὅτι of γε ϑεοὶ αὐτὰ καλοῦσι πρὸς ὀρθότητα, ἅπερ 
ἔστι φύσει ὀνόματα. ἢ σὺ οὐκ οἴει; 

EPM. Εὖ οἶδα μὲν οὖν ἔγωγε, εἴπερ καλοῦσιν, ὅτι 
ὀρθῶς καλοῦσιν. ἀλλὰ ποῖα ταῦτα λέγεις; 

ΣΩ. Οὐκ οἶσθα ὅτι περὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἐν τῇ 
Τροίᾳ, ὃς ἐμονομάχει τῷ Ἡφαίστῳ, ὃν Ξάνθον, φησί, M. v, 74. 
καλέουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον; 

EPM. Ἔγωαγε. 
ΣΩ. Τί οὖν δή; οὐκ οἴει τοῦτο | σεμνόν τι εἶναι, γνῶ- 

ναὶ ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει ἐκεῖνον τὸν ποταμὸν Ξάνθον 
,καλεῖν μᾶλλον ἢ Σκάμανδρον; εἰ δὲ βούλει, περὶ τῆς 
ὄρνυϑος ἣν λέγει ὅτι 

χαλκίδα κικλήσκουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν, Ἃ ξ,,.19. 
φαῦλον ἡγεῖ τὸ μάϑημα, ὅσῳ ὀρϑότερόν ἐστι καλεῖσθαι 
χαλκὶς κυμένδιδος τῷ αὐτῷ ὀρνέῳ; ἢ τὴν Βατίειάν ve καὶ 5f 7/6, 845. 
Μυρίνην, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ τούτου τοῦ ποιητοῦ καὶ 
ἄλλων; ᾿Δλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως μείξω ἐστὶν ἢ wav ἐμέ τε 
καὶ σὲ ἐξευρεῖν" ὁ δὲ Σκαμάνδριός τε καὶ ὁ ᾿Αστυάναξ 
ἀνθρωπινώτερον διασκέψασθαι, εἷς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ῥᾷον, 

. ἅ φησιν ὀνόματα εἶναι τῷ τοῦ “Ἕκτορος υἱεῖ, τίνα ποτὲ 
λέγει τὴν ὀρθότητα αὐτῶν. οἶσϑα γὰρ δήπου ταῦτα τὰ 
ἔπη, ἐν οἷς ἔνεστιν ἃ ἐγὼ λέγω. 

EPM. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Πότερον οὖν οἴει "Ὅμηρον ὀρθότερον ἡγεῖσθαι 
τῶν ὀνομάτων κεῖσθαι τῷ παιδί, τὸν ᾿Αστυάνακτα 7] τὸν 
Σκαμάνδριον; 

EPM. Οὐκ ἔχω λέγειν. 
ΧΙ]. ZO. Ὧδε δὴ σκόπει. εἴ τις ἔροιτό σε, Πότε- 

ρον oit. ὀρθότερον καλεῖν τὰ ὀνόματα τοὺς φρονιμωτέρους 
ἢ τοὺς ἀφρονεστέρους; 

EPM. “λον δὴ ὅτι τοὺς φρονιμωτέρους φαίην ἄν. 
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ZQ. Πότερον οὖν αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς πόλεσι φρονι- 1: 
μώτεραί σοι δοκοῦσιν εἶναι ἢ οἱ ἄνδρες, ὡς τὸ ὅλον εἰ- 
πεῖν γένος; 

EPM. Οἱ ἄνδρες. 

ΣΩ. Οὐκοῦν οἶσθα ὅτι Ὅμηρος τὸ παιδίον τὸ τοῦ 
Ἕκτορος ὑπὸ τῶν Τρώων φησὶ καλεῖσθαι ᾿Ασευάνακτα, 

γε ἄνδρες αὐτὸν ᾿Δστυάνακτα ἐκάλουν: 
EPM. "Eoixí γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν xal “Ὅμηρος τοὺς Τρῶας σοφωτέρους 

ἡγεῖτο ἢ τὰς γυναῖκας αὐτῶν; 
EPM. Οἶμαι ἔγωγε. 
Z8. Τὸν ᾿Αστυάνακτα ἄρα ὀρϑότερον ᾧετο κεῖσϑαι 

τῷ παιδὶ ἢ τὸν Σκαμάνδριον; 
EPM. Φαίνεται. 

Z9. Σκοπῶμεν δὴ διὰ τί ποτε. ἢ αὐτὸς ἡμῖν κάλ- 
λιστα ὑφηγεῖται τὸ διότι; φησὶ γάρ" 

roh οἷος γάρ σφιν ἔρυτο πόλιν καὶ τείχεα μακρά. 
διὰ ταῦτα. δή, cg ἔοικεν, ὀρθῶς ἔχει καλεῖν τὸν τοῦ σω- 
τῆρφος υἱὸν ᾿Δσευάνακτα τούτου ὃ ἔσωξεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, 
ὥς φησιν “Ὅμηρος. : 

EPM. Φαίνεταί μοι. A4. 

ΣΩ. Τί δή ποτε; οὐ γάρ πω οὐδ᾽ αὐτὸς ἔγωγε μα»- 
ϑάνω, ὦ "Eoguóysveg: σὺ δὲ μανθάνεις; 

EPM. Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε. 
| EQ. ᾿Αλλ: ἄρα, ὦ "ya, καὶ τῷ Ἕκτορι αὐτὸς ἔϑετο 

τὸ ὄνομα Ὅμηρος; 
EPM. Τί δή; 
ΣΏ. “Ὅτι μοι δοκεῖ καὶ τοῦτο παραπλήσιόν τι εἶναι 

| 4 PS , id - ^ , 

|! eh ἐοικ ναῷ ᾿Αστυάνακει, καὶ ἔοικεν Ἑλληνικοῖς ταῦτα τὰ ὀνόματα j ᾿ 7 ματ 
— ὁ γὰρ ἄναξ καὶ ὁ ἔχτωρ «σχεδόν. τε ταὐτὸν σημαίνει -- 
βασιλικὰ ἀμφότερα εἶναι τὰ ὀνόματα. οὗ γὰρ ἄν τις ἄναξ 
5, καὶ ἕκτωρ δήπου ἐστὶ τούτου" δῆλον γὰρ ὅτε κρατεῖ 
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τε αὐτοῦ xol κέκτηται καὶ ἔχει αὐτό. ἢ οὐδέν σοι δοκῶ 
λέγειν, ἀλλὰ λανθάνω καὶ ἐμαυτὸν olóusvóg τινος ὥσπερ 
ἴγνους ἐφάπτεσθαι τῆς Ὁμήρου δόξης περὶ ὀνομάτων 

ὀρθότητος; 
EPM. Μὰ δί᾽ οὐ σύ ys, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, ἀλλὰ ἴσως 

του ἐφάπτει. 

XI. Z9. δίκαιόν γέ τοί ἐστιν, αἷς ἐμοὶ φαίνεται, 
τὸν λέοντος ἔκγονον λέοντα καλεῖν καὶ τὸν ἵππου ἔχγο- 
vov ἵππον. oU τι λέγω, ἐὰν ὥσπερ τέρας γένηται ἐξ ἵππου 
ἄλλο τε ἢ ἵππος, ἀλλὰ οὗ dv y τοῦ γένους ἔκγονον τὴν 
φύσιν, τοῦτο λέγω" ἐὰν βοὸς ἔκγονον φύσει ἵππος παρὰ 
φύσιν τέκῃ μόσχον, οὐ πῶλον κλητέον ἀλλὰ uócyov: 
οὐδ᾽ ἂν ἐξ ἀνθρώπου, οἶμαι, μὴ τὸ ἀνθρώπου ἔκγονον 
γένηται, ἀλλ᾽ ἐὰν τὸ ἔχγονον, ἄνθρωπος κλητέος. καὶ τὰ 
δένδρα ὡσαύτως καὶ τάλλα ἅπαντα. ἢ οὐ ξυνδοκεῖ; 

EPM. Ἐυνδοκεῖ. 
414 ΣΩ. Καλῶς λέγεις φύλαττε γάρ us, μή πῃ παρα- 

κρούσωμαί σε. κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν λόγον κἂν ἐκ βασιλέως 
γίγνηταί τι ἔκγονον, βασιλεὺς κλητέος. εἰ δὲ ἐν ἑτέραις 
συλλαβαῖς ἢ ἐν ἑτέραις τὸ αὐτὸ σημαίνει, οὐδὲν πρᾶγμα. 
οὐδ᾽ εἰ πρόσκειταί τε γράμμα οὐδ᾽ εἰ ἀφήρηται, οὐδὲν 
οὐδὲ τοῦτο, Fog ἂν ἐγκρατὴς ἢ *) οὐσία τοῦ πράγματος 
δηλουμένη ἐν τῷ ὀνόματι. 

EPM. Πῶς τοῦτο λέγεις; — 

ZQ. Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ᾽ ὥσπερ τῶν στοιχείων οἶσθα 
ὅτι ὀνόματα λέγομεν, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, πλὴν 
τεττάρων, τοῦ & καὶ τοῦ v καὶ τοῦ o καὶ τοῦ o. τοῖς δ᾽ 

ἄλλοις φωνήεσί τε καὶ ἀφώνοις οἶσθα ὅτε περιτιθέντες 
ἄλλα γράμματα λέγομεν, ὀνόματα ποιοῦντες. ἀλλ᾽ ἕως ἂν 
αὐτοῦ δηλουμένην τὴν δύναμιν ἐντιθῶμεν, ὀρθῶς ἔχει 
ἐκεῖνο τὸ ὄνομα καλεῖν, ὃ αὐτὸ ἡμῖν δηλώσει. οἷον τὸ 
βῆτα' ὁρᾷς ὅτι τοῦ ἡ καὶ τοῦ τ καὶ τοῦ α προστεϑέντων 
οὐδὲν ἐλύπησεν, ὥστε μὴ οὐχὶ τὴν ἐκείνου τοῦ στοιχείου 

αγεσθοζ é 24m 
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φύσιν δηλῶσαι ὅλῳ τῷ ὀνόματι οὗ ἐβούλετο O νομοϑ ἕτης. 
οὕτως ἠπιστήθη καλῶς θέσθαι τοῖς γράμμασι τὰ ὀνόματα. 

EPM. ᾿Α4ληϑῆ μοι δοκεῖς λέγειν. 
ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ περὶ βασιλέως ὁ αὐτὸς λόγος: | ἔσται 2 

γάρ ποτ᾽ ἐκ βασιλέως βασιλεύς, καὶ ἐξ ἀγαθοῦ ἀγαϑός, 
καὶ ἐκ καλοῦ καλός, καὶ τάλλα πάντα οὕτως, ἐξ ἑκάστου 
γένους ἕτερον τοιοῦτον ἔχγονον, ἐὰν μὴ τέρας γίγνηται" 

κλητέον δὴ τὰ αὐτὰ ὀνόματα. ποικίλλειν δὲ ἕξεστε ταῖς 
συλλαβαῖς, ὥστε δόξαι ἂν τῷ ἰδιωτικῶς ἔχοντε ἕτερα εἶναι 
ἀλλήλων τὰ αὐτὰ ὄντα" ὥσπερ ἡμῖν τὰ τῶν ἑχτρῶν φάρ- 
μακα, χρώμασιν ἢ ὀσμαῖς πεποικιλμένα, ἄλλα φαίνεται 
τὰ αὐτὰ ὄντα, τῷ δέ ys ἰχτρῷ, ἅτε τὴν δύναμιν τῶν φαρ- 
μάκων σχοπουμένῳ, τὰ αὐτὰ φαίνεται, καὶ οὐκ ἐκπλήετ- 
τεται ὑπὸ τῶν προσόντων. οὕτω δὲ ἴσως καὶ ὃ ἐπιστά- 
μενος περὶ ὀνομάτων τὴν δύναμιν αὐτῶν σκοπεῖ, καὶ οὐκ 
ἐκπλήττεται, εἴ τι πρόσκειται γράμμα ἢ μετάκειται ἢ ἀφή- 
ρηται, 7] καὶ ἐν ἄλλοις παντάπασι γράμμασίν ἔστιν ἡ τοῦ 
ὀνόματος δύναμις. ὥσπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ᾿Δστυάναξ 75 
τε καὶ Ἕκτωρ οὐδὲν τῶν αὐτῶν γραμμάτων ἔχει πλὴν 
τοῦ τ, ἀλλ᾽ ὅμως ταὐτὸν σημαίνει. καὶ ᾿Δρχέπολίς γε τῶν 
μὲν γραμμάτων τί ἐπικοινωνεῖ; δηλοῖ δὲ ὅμως τὸ αὐτό" 
καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν, ἃ οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ βασιλέα σημαίνει" 
καὶ ἄλλα γε αὖ στρατηγόν, οἷον ᾿άγις καὶ Πολέμαρχος καὶ 

Ἑὐπόλεμος " καὶ ἐχτρικά γε ἕτερα, Ἰατροκλῆς καὶ ᾿Ζκεσίᾳ- 
Beorog: καὶ ἕτερα ἂν ἴσως συχνὰ εὕροιμεν ταῖς μὲν συλλα- 
βαῖς καὶ τοῖς γράμμασι διαφωνοῦντα, τῇ δὲ δυνάμει ταύ- 
τὸν φϑεγγόμενα. φαίνεται οὕτως ἢ οὔ; 

EPM. Πάνυ μὲν ovv. 
ΣΩ. Τοῖς μὲν δὴ κατὰ φύσιν γιγνομένοις τὰ αὐτὰ 

ἀποδοτέον ὀνόματα. 
EPM.. Πάνυ γε. - 

XIV. ΣΩ. Τί δὲ τοῖς παρὰ φύσιν, οἱ ἂν ἐν vé 
θατος εἴδει γένωνται; ojov ὅταν ἐξ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ 
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ϑεοσεβοῦς ἀσεβὴς γένηται, ἄρ᾽ οὐχ ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπρο- 
σϑεν, κἂν ἵππος βοὸς ἔκγονον τέκῃ, οὐ τοῦ τεκόντος δήπου 
ἔδει τὴν ἐπωνυμίαν ἔχειν, ἀλλὰ τοῦ γένους οὗ εἴη; 

EPM. Πάνυ γε. 
2á ΣΩ. Καὶ τῷ ἐκ τοῦ εὐσεβοῦς ἄρα γενομένῳ ἀσεβεῖ 
τὸ τοῦ γένους ὄνομα ἀποδοτέον. 

EPM. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐ Θεόφιλον, ὡς ἔοικεν, οὐδὲ Μνησίϑεον οὐδὲ 

τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλ᾽ ὅ τι τἀναντία τούτοις σημαίνει, 

ἐάνπερ τῆς ὀρθότητος τυγχάνῃ τὰ ὀνόματα. : 
EPM. Παντός ys μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. “Ὥσπερ γε καὶ ὁ Ὀρέστης, ὦ Ἑρμόγενες, κινδυ- 

νεύει ὀρθῶς ἔχειν, εἴτε τις τύχη ἔϑετο αὐτῷ τὸ ὄνομα 
εἴτε καὶ ποιητής τις, τὸ ϑηριῶδες τῆς φύσεως καὶ τὸ 
ἄγριον αὐτοῦ καὶ τὸ ὀρεινὸν ἐνδεικνύμενος τῷ ὀνόματι. 

EPM. Φαίνεται | οὕτως, ὦ Σώκρατες. 

EQ. Ἔοικε δέ γε καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ κατὰ φύσιν τὸ 

ὄνομα εἶναι. 
EPM. Φαίνεται. Job. eur pee y P Ad z A. 
ΣΩ. Κινδυνεύει γὰρ τοιοῦτός τις εἶναι ὁ ̓Αγαμέμνων, 

οἷος ὧν δόξειεν αὐτῷ διαπονεῖσθαι καὶ καρτερεῖν, τέλος Zu 

ἐπιτιθεὶς ταῖς δόξασι δὲ ἀρετήν. σημεῖον δ᾽ αὐτοῦ ὴ ἐν ird ee pius 
Τροίᾳ μονὴ τοῦ πλήϑους τε καὶ καρτερίας. ὅτι οὖν dya- « iH T s 
στὸς κατὰ τὴν ἐπιμονὴν οὗτος ὁ ἀνήρ, ἐνσημαίνει τὸ (τὰ ἘΝ 

27 ὄνομα ὁ ᾿γαμέμνων. Ἴσως δὲ καὶ ὁ ᾿Ατρεὺς ὀρθῶς ἔχει. add dos. 
0 τε γὰρ τοῦ Χρυσίππου αὐτῷ φόνος καὶ ἃ πρὸς τὸν 
Θυέστην ὡς ὡς ὦμὰ διεπράττετο, πάντα ταῦτα ζημιώδη καὶ 7 ̂  LA^ ψΣ 

ἀτηρὰ πρὸς ἀρετήν. ἡ οὖν τοῦ ὀνόματος ἔπα ἐπωνυμία pid 2 209) 
παρακλένει xol ἐπριεκάλυπται, ὥστε μὴ πᾶδι δηλοῦν id ὕχωνν.- 

φύσιν τοῦ ἀνδρός" τοῖς δ᾽ ἐπαΐουσι περὶ ὀνομάτων ἱκανῶς.“ ’. 2 Herd 

δηλοῖ βούλεται ὁ "dic. καὶ γὰρ κατὰ τὸ ἀτειρὲς καὶ τς go ηλοῖ ὃ γὰρ φὲρ καὶ τ νι, 7 PN 
κατὰ τὸ ἄτρεστον κοᾷ ger τὸ ἀτηρόν, πανταχῇ ὀρϑῶςεἴαεν est nemen, 
αὐτῷ τὸ ὄνομα ipod Δοκεῖ δέ μοι καὶ τῷ Πέλοπι τὸ Ἶ 5eropietein. 

iue πες 

^ ef 
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n ἔν TL ὄνομα ἐμμέτρως κεῖσθαι — σημαίνει γὰρ τοῦτο τοὔνομα τὸν 
γι καὴ δ,» εἴ τὰ ἐγγὺς ὁρῶντα -- ἄξιον εἶναι ταύτης τῆς ἐπωνυμίας. 
ἘΞ EPM. Πῶς δή; 

Z9. Οἷόν που καὶ κατ᾽ ἐκείνου λέγεται τοῦ ἀνδρὸς 
ἥ νιν. ξέ.ϑοδγὲν τῷ τοῦ Μυρτίλου φόνῳ οὐδὲν olov τε γενέσθαι προ- 

ψνοηϑῆναι οὐδὲ προϊδεῖν τῶν πόῤῥω τῶν εἰς τὸ πᾶν γένος, 
ὅσης αὐτὸ δυστυχίας ἐνεπίμπλη, τὸ ἐγγὺς μόνον ὁρῶν 
καὶ τὸ παραχρῆμα -- τοῦτο δ᾽ ἐστὶ πέλας -- ἡνίκα προε- 
ϑυμεῖτο λαβεῖν παντὶ τρόπῳ τὸν τῆς Ἱπποδαμείας γάμον. 
Τῷ δὲ Ταντάλῳ καὶ πᾶς ὧν ἡγήσαιτο τοὔνομα ὀρϑῶς καὶ 
κατὰ φύσιν τεθῆναι, εἰ ἀληθὴ τὰ περὶ αὐτὸν λεγόμενα. 

EPM. Τὰ ποῖα ταῦτα; ἷ 

- m EQ. “4 τέ zov Eri ξῶντι δυστυχήματα ἐγένετο πόλλὰ 
vA ; γον ὄνοι δεινά, ὧν καὶ τέλος ἡ πατρὶς αὐτοῦ ὅλη ἀνετράπετο, 
κε ζω Jerin f , καὶ τελευτήσαντι ἐν Αἰδου ἡ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τοῦ λέϑου 

ape be Pond) τανταλεία θαυμαστῶς ὡς ξύμφωνος τῷ ὀνόματι. καὶ ἀτε- 
giga. 4 74. χνώς. ἔοικεν, ὥσπερ ὧν εἴ vig βουλόμενος ταλάντατον óvo- 
LIST x44. μάσαι, ἀποκρυπτόμενος ὀνομάσειε καὶ εἴποι ἀντ᾽ ἐκείνου 
fr we cf Soo, ὠς Τάνταλον, τοιοῦτόν τι καὶ τούτῳ τὸ ὄνομα ἔοικεν xmo- 
fec. 216. Pn. ρίσαι ἡ τύχη τῆς φήμης. Φαίνεται δὲ καὶ τῷ πατρὶ αὖ- 
Gr. y. 5: ro? λεγομένῳ τῷ zh παγκάλως τὸ ὄνομα κεῖσθαι" | ἔστι 

δὲ οὐ ῥάδιον κατανοῆσαι. ἀτεχνῶς γάρ ἔστιν οἷον λόγος 
τὸ τοῦ Ζιὸς ὄνομα' διελόντες δὲ αὐτὸ διχῇ οἱ μὲν τῷ 
ἑτέρῳ μέρει, οἱ δὲ τῷ ἑτέρῳ χρώμεϑα᾽ οἱ μὲν γὰρ Ζῆνα, 
ol δὲ (e καλοῦσι. συντιθέμενα δ᾽ εἰς ὃν δηλοῖ τὴν φύσιν 
τοῦ Θεοῦ, 0 δὴ προσήκειν φαμὲν ὀνόματι οἵῳ τε εἶναι 
ἀπεργάξεσθϑαι. οὐ γὰρ ἔσειν ἡμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν 
ὅστις ἐστὶν αἴτιος μᾶλλον τοῦ ξῇν ἢ ὁ ἄρχων τε καὶ βα- 
λεὺς τῶν πάντων. συμβαίνει οὖν ὀρθῶς ὀνομάξεσθαι 

ἮΝ Aue οὗτος ὁ ϑεὸς εἶναι, OY Ov ξῇν del πᾶσι roig ξῶσιν ὑπάρ- 
᾿ χει. διείληπται δὲ δίχα, ὥσπερ λέγω, ἕν ὃν τὸ ὄνομα, 

fulhgd, 38. td) Διὶ καὶ τῷ Ζηνί. Τοῦτον δὲ Κρόνου υἱὸν εἶναι ὕβρι- 
Von. MS. arixbv μὲν ἄν τι δόξειεν εἶναι ἀκούσαντι ξβαίφνης, εὔλο- 

“Ὁ 

946. Aut V... κρα- 
yo!, dpgeos, Aint 

à 
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yo» δέ, μεγάλης τινὸς διανοίας ἔκγονον εἶναι τὸν Δία" 
πόρον γὰρ σημαίνει οὐ παῖδα, ἀλλὰ τὸ καθαρὸν. αὐτοῦ “υρτῖν. 
καὶ ἀκήρατον τοῦ νοῦ. Ἔστι δὲ οὗτος Οὐρανοῦ υἱός, c 
λόγος. ἡ δὲ αὖ ἐς τὸ ἄνω ὄψις καλῶς ἔχει τοῦτο τὸ ὄνομα 
καλεῖσθαι, οὐρανία, ὁρῶσα τὰ ἄνω" ὅθεν δὴ καί φασιν, ἃ wp. 7522 6 
ὦ Ἑρμόγενες, τὸν καθαρὸν νοῦν παραγίγνεσθαι οἱ μετε- 

ὠρολόγοι, καὶ τῷ οὐρανῷ ὀρθῶς τὸ ὄνομα κεῖσθαι. . Εἰ 
δ᾽ ἐμεμνήμην τὴν Ἡσιόδου γενεαλογίαν, τίνας ἕτι τοὺς 
ἀνωτέρω προγόνους λέγει τούτων, οὐκ ἂν ἐπαυόμην διεδξ- 
ιών, ὡς ὀρθῶς αὐτοῖς τὰ ὀνόματα κεῖται, ἕως ἀπεπει- 
ράϑην τῆς σοφίας ταυτησὶ τί ποιήσει, εἰ ἄρα ἀπερεῖ ἢ 
οὔ, ἢ ἐμοὶ ἐξαίφνης νῦν οὑτωσὶ προσπέπτωκεν ἄρτι, οὐκ. 
οἶδ᾽ ὁπόϑεν. | 

so, EPM. Kol uiv δή, ὦ Σώκρατες, ἀτεχνῶς γέ μοι 
δοκεῖς ὥσπερ οἱ ἐνθουσιῶντες ἐξαίφνης γρησμῳδεῖν. 

ΧΥ. Z9. Καὶ αἰειῶμαί γε, ὦ Ἑρμόγενες, μάλιστα p, κα τοι oo 
αὐτὴν ἀπὸ Εὐθύφρονος τοῦ Προσπαλτίου προσπεπτωκέναι 3,4; Ἀκίύμαν m. 
μοι. ἕωϑεν γὰρ πολλὰ αὐτῷ συνῆν καὶ παρεῖχον τὰ ὦτα. ^ 
κινδυνεύει οὖν ἐνθουσιῶν οὐ μόψον τὰ ὦτά μου ἐμπλῆσαι 7 AAA. 
τῆς δαιμονίας Gopíag, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ntn O nt. eeu ouec fy 

δοκεῖ οὖν μοι χρῆναι οὑτωσὶ ἡμᾶς ποιῆσαι, τὸ μὲν vü-2^" 7 yt pi 
μερον εἶναι χρήσασθαι αὐτῇ καὶ τὰ λοιπὰ περὶ τῶν ὀνο- "τ igo ln 
μάτων ἐπισκέψασθαι' αὔριον δ᾽ ὧν καὶ ὑμῖν Evvüoxj, t Joy dpt ας 
ἀποδιοπομπησόμεθά τὲ αὐτὴν καὶ καϑαρούμεθα ἐξευρόν- es 
rtg ὅστις τὰ τοιαῦτα δεινὸς καϑαίρειν, εἴτε τῶν ἱερέων LIC A Penn 
εις | εἴτε τῶν σοφιστῶν. . irn. jt. 90. 

. EPM. AM ἐγὼ μὲν ÉvyroQO: πάνυ γὰρ dv ἡδέως 
τὰ ἐπίλοιπα περὶ τῶν ὀνομάτων ἀκούσαιμι. 

Z9. ᾿Αλλὰ χρὴ οὕτω “ποιεῖν. Πόϑεν οὖν. βούλει ἀρ- 
ξώμεθα διασκοποῦντες, ἐπειδήπερ εἰς τύπον τινὰ ἐμβε- 73,... 
βήκαμεν, ἵνα εἰδῶμεν εἰ ἄρα ἡμῖν ἐπιμαρτυρήσει αὐτὰ 
τὰ ὀνόματα μὴ πάνυ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὕτως ἕκαστα 

34. κεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἔχειν τινὰ ὀρθότητα; τὰ μὲν οὖν τῶν ἡρώων 
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καὶ ἀνθρώπων λεγόμενα ὀνόματα ἴσως ἂν ἡμᾶς ἐξαπατή- 
σειδ. πολλὰ μὲν γὰρ αὐτῶν κεῖται κατὰ προγόνων ὁμωνυ- 
μίας, οὐδὲν προσῆκον ἐνίοις, ὥσπερ κατ᾽ ἀρχὰς ἐλέγομεν, 
πολλὰ δὲ ὥσπερ εὐχύμενοι τίϑενται, olov Εὐτυχίδην καὶ 
Σωσίαν καὶ Θεόφιλον καὶ ἄλλα πολλά. τὰ μὲν οὖν τοι- 
αὕτα δοκεῖ μοι χρῆναι ἐᾷν" εἰκὸς δὲ μάλιστα ἡμᾶς εὑρεῖν 
τὰ φρθῶς κείμενα περὶ τὰ ἀεὶ ὄντα καὶ πεφυκότα. ἑσπου- 

δάσθαι γὰρ ἐνταῦϑα μάλιστα πρέπει τὴν ϑέσιν τῶν Ovo- 
μάτων" ἴσως δ᾽ ἔνια αὐτῶν καὶ ὑπὸ θειοτέρας δυνάμεως 

ἢ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἐτέθη. 
EPM. “οκεῖρ μοι καλῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες. 

ΧΥ.. Z8. '4q οὖν οὐ δίκαιον ἀπὸ τῶν ϑεῶν ἄρ- 
χεσϑαι σχοπουμένους, πῇ ποτὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ ὄνομα οἱ 
ϑεοὶ ὀρθῶς ἐκλήθησαν; 

EPM.  Eíxóg γε. 

ZQ. Toióvós τοίνυν ἔγωγε ὑποπτεύω" φαίνονταί μοι 
ol πρῶτοι τῶν ἀνθρώπων τῶν περὶ τὴν Ἑλλάδα τούτους 

[ode joie ἡ) μόνουρ τοὺς ϑεοὺς ἡγεῖσϑαι, οὕσπερ νῦν πολλοὶ τῶν βαρ- 

᾿ Pur , Aus, βάρων, ἥλιον καὶ σελήνην. καὶ γῆν καὶ ἄστρα καὶ οὐρανόν" 
ἅτε οὖν αὐτὰ ὁρῶντες πάντα ἀεὶ ἐόντα δρόμῳ καὶ ϑέοντα, 

Mofes 2.ον.4,54.ἀπὸ ταύτης τῆς φύσεως τῆς τοῦ ϑεῖν ϑεοὺς αὐτοὺς ἐπο- 

e. Met. νομάσαι" ὕστερον δὲ κατανοοῦντες τοὺς ἄλλους πάντας 
ἤδη τούτῳ τῷ ὀνόματι προσαγορεύειν. ἔοικέ τι ὃ λέγω τῇ 
ἀληθείᾳ ἢ οὐδέν; 

EPM. Πάνυ μὲν οὖν ἔοικεν. 
EQ. Τί οὖν ἂν μετὰ τοῦτο σκοποῖμεν; ἢ δῆλον δὴ 31 

ὅτι δαίμονάς τε καὶ ἥρωας καὶ ἀνθρώπους; 
EPM. Μαίμονας. 

ΣΏ. Καὶ ὡς ἀληθῶς, c Ἑρμόγενες, τί ἄν ποτε νοοῖ 

τὸ ὄνομα οἱ δαίμονες; σκέψαὶ ἄν τί σοι δόξω εἰπεῖν. 
EPM. Aéys μόνον. 
EQ. Οἶσθα οὖν τίνας φησὶν Ἡσίοδος εἶναι τοὺς 

δαίμονας; 
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EPM. Οὐκ ἐννοῶ. 
ΣΏ. Οὐδὲ ὅτι γρυσοῦν γένος τὸ πρῶτόν φησι γενέ- 

σϑαι τῶν ἀνθρώπων; 
EPM. Οἶδα τοῦτό γε. 
Z9. Adym τοίνυν περὶ αὐτοῦ, ey. A30 pg . CJ. Ζ «γι. 5j. 4 48. €. 

αὐτὰρ ἐπειδὴ τοῦτο γένος κατὰ μοῖρ᾽ ἐκάλυψεν, j. Inda Pe A 1 
| οἱ μὲν δαίμονες dyvoi ἐπιχϑόνιοι καλέονται, 
ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακες ϑνητῶν ἀνθρώπων. 

EPM. Τί οὖν δή; 
ΣΩ. “Ὅτι οἶμαι ἐγὼ λέγειν αὐτὸν τὸ γρυσοῦν γένος 

οὐκ ἐκ χρυσοῦ πεφυκός, ἀλλ᾽ ἀγαθόν τε καὶ καλόν. τεκ- 
μήριον δέ μοί ἐστιν, ὅτι καὶ ἡμᾶς φησὶ σιδηροῦν εἶναι γένορ. ν. 7 77. 

EPM. ᾿Α4ληϑῆὴ λέγεις. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τῶν νῦν olt ὧν φάναι αὐτὸν εἴ ; 

τις ἀγαθός ἐστιν, ἐκείνον τοῦ χρυσοῦ γένους εἶναι; 
EPM. Εἰκός γε. 

EQ. Οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ ἄλλο τι ἢ φρόνιμοι; ΄ 
EPM. Φρόνιμοι. 

422. £9. Τοῦτο τοίνυν παντὸς μᾶλλον λέγει, ὡς ἐμοὶ δο- 
κεῖ, τοὺς δαίμονας" ὅτι φρόνιμοε καὶ δαήμονες ἦσαν, 
δαίμονας αὐτοὺς ὠνόμασε. καὶ ἔν γε τῇ ἀρχαίᾳ τῇ ἡμε- 
τέρᾳ φωνῇ αὐτὸ συμβαίνει τὸ ὄνομα. λέγει οὖν καλῶς 1. ὄν. aepo - 
καὶ οὗτος καὶ ἄλλοι ποιηταὶ πολλοί, ὅσοι λέγουσιν dg," ̂- 
ἐπειδάν τις ἀγαϑὸς ὧν τελευτήσῃ, μεγάλην μοῖραν καὶ 
τιμὴν ἔχει καὶ γίγνεται δαίμων κατὰ τὴν τῆς φρονήσεως 
ἐπωνυμίαν. ταύτῃ οὖν τίθεμαι καὶ ἐγὼ τὸν δαήμονα, 
πάντ᾽ ἄνδρα, ὃς ἂν ἀγαθὸς 7, δαιμόνιον εἶναι καὶ ξῶντα 

καὶ τελευτήσαντα, καὶ ὀρθῶς δαίμονα καλεῖσθαι. 
EPM. Καὶ ἐγώ μοι δοκῶ, ὦ Σώκρατες, τούτου πάνυ 

σοι σύμψηφος εἶναι. Ὁ δὲ δὴ ἥρως τί ἂν εἴη; 
ΣΏ. Τοῦτο δὲ οὐ πάνυ χαλεπὸν ἐννοῆσαι. σμιχρὸν 

γὰρ παρῆκται αὐτῶν τὸ ὄνομα, δηλοῦν τὴν ἐκ τοῦ ἔρω- 
τος γένεσιν. ; 
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EPM. Πῶς λέγεις; 

Z9. Οὐκ οἶσϑα ὅτι ἡμίϑεοι οἱ ἥρωες; 
EPM. Tí οὖν; 

ΣΏ. Πάντες δήπου γεγόνασιν donébiysos ἢ ϑεοῦ 

ἧς ἢ ϑνητοῦ ϑεᾶς. ἐὰν οὖν σκοπῇς καὶ τοῦτο κατὰ 
τὴν Arten τὴν παλαιὰν φωνήν, μᾶλλον εἴσει". δηλώσει 
γάρ σοι ὅτι παρὰ τὸ τοῦ ἔρωτος ὄ ὄνομα, ῦὕϑεν γεγόνασιν 

μῦρον eas οὗ ἤρωες, σμικρὸν παρηγμένον ἐστὶν ὀνόματος χάριν. καὶ 

wf dvég e. ἤτοι τοῦτο λέγει τοὺς ἥρωας, ἢ ὅτι σοφοὶ ἦσαν καὶ δή- 
τορες δεινοὶ καὶ διαλεκτικοί, ἐρωτᾷν ἑκανοὶ ὄντες" τὸ γὰρ 
εἴρειν λέγειν ἐστίν. ὅπερ οὖν ἄρτι λέγομεν, ἐν τῇ ᾿Αττικῇ 

VienXn φωνῇ λεγόμενοι οἱ ἥρωες ῥήτορές τινες καὶ ἐρωτητικοὶ 
συμβαίνουσιν, ὥστε. δητόρων καὶ σοφιστῶν γένος γίγνεται 

. τὸ ἡρωϊκὸν φῦλον., ᾿4λλὰ οὐ τοῦτο χαλεπόν ἐστιν ἐννοῆ- 
σαι, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τῶν ἀνθρώπων, διὰ τί ποτε ἄνϑρω- 
ποι καλοῦνται. σὺ ἔχεις εἰπεῖν ; 

ΧΥΕΙ, EPM. Πόϑεν, ὦ ᾿γαϑέ, ἔχω; οὐδ᾽ εἴ τι 
οἷός τ᾽ ἂν εἴην εὑρεῖν, οὐ συντείνω διὰ τὸ ἡγεῖσθαι σὲ 
μᾶλλον εὑρήσειν ἢ ἐμαυτόν. 

| Z9. Τῇ τοῦ Εὐθύφρονος ἐπιπνοίᾳ πιστεύεις, dg 
ἔοικας. 

EPM. Ze δή. 

AQ. 'Og9íg ys σὺ πιστεύων" ὡς καὶ νῦν γέ uot gaí- 
ψομαι κομψῶς ἐννενοηκέναι, καὶ και δυνεύσω, ἐὰν μὴ εὐλα- 
βῶμαι, ἔτε τήμερον σοφώτερος τοῦ δέοντος γενέσθαι. 

jeat τῷ € »»“2εέκ- 

fan her» τοῦ D 

σκόπει δὴ ὃ λέγω. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ τοιόνδε δεῖ ἐννο- 95 
E vecino περὶ ὀνομάτων, ὅτε πολλάκις ἐπεμβάλλομεν γράμ- 
᾿μμεῤβηει ἀθ! separa, τὰ δ᾽ ἐξαιροῦμεν, παρ᾽ ὃ βουλόμεθα ὀνομάξοντες, 
nina Tutte, τὰς ὀξύτητας μεταβάλλομεν. olov Zi φίλος" τοῦτο 

2) id 9. Thenzz. “5: ἵνα ἀντὶ δήματος ὄνομα ἡμῖν γένηται, τό τε ἕτερον αὖὐ- 

τόϑεν ἰῶτα ἐξείλομεν καὶ ἀντὶ ὀξείας τῆς μέσης συλλαβῆς 

βαρεῖαν ἐφϑεγξάμεϑα. ἄλλων δὲ τοὐναντίον ἐμβάλλομεν 
γράμματα, τὰ δὲ βαρύτερα ὀξύτερα φϑεγγόμεϑα. 
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EPM. ᾿Αληϑῆ λέγεις. 
EQ. Τούτων τοίνυν ἕν καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων ὄνομα 

πέπονθεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. ἐκ γὰρ δήματος ὄνομα γέγονεν, 
ἑνὸς γράμματος τοῦ ἄλφα ἐξαιρεθϑέντος καὶ βαρυτέρας 

τῆς τελευτῆς γενομένης. 

EPM. llóg λέγεις; | 

ΣΩ. Ὧδε. σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ ἄνθρωπος ὅτι 
τὰ μὲν ἄλλα ϑηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀναλο- 
γίξεται οὐδὲ ἀναϑρεῖ, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἅμα ἑώρακε — . 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ὅπωπε -- καὶ ἀναϑρεῖ καὶ λογίζεται τοῦτο 
ὃ ὄπωπεν. ἐντεῦϑεν δὲ δὴ μόνον τῶν ϑηρίων ὀρϑῶς ὁ 
ἄνθρωπος ἄνθρωπος ὠνομάσθη, ἀναϑρῶν ἃ ὄπωπεν. 

36.  EPM. Τί οὖν; τὸ μετὰ τοῦτο ἔρωμαί σε, ὃ ἡδέως 
ἂν πυϑοίμην; ἰ 

ZQ. Πάνυ γε. 

EPM. “Ὥσπερ τοίνυν μοι δοκεῖ τούτοις ἑξῆς εἶναί τι 
χρῆμα. ψυχὴν γάρ που καὶ σῶμα καλοῦμεν τοῦ ἀνθρώπου. 

ΣΩ. Πώς γὰρ οὔ; 
EPM. Πειρώμεθα δὴ καὶ ταῦτα διελεῖν, ὥσπερ τὰ 

ἔμπροσϑεν. : 

AQ. Ψυχὴν λέγεις ἐπισκέψασθαι, ὡς εἰκότως τούτου - 
τοῦ ὀνόματος τυγχάνει, ἔπειτ᾽ αὖ τὸ σῶμα; 

EPM. Ναί. : 

ZQ. ὩὭς uiv τοίνυν ἐκ τοῦ παραχρῆμα λέγειν, oiual 
τι τοιοῦτον νοεῖν τοὺς τὴν ψυχὴν ὀνομάσαντας, Og τοῦτο 
ἄρα, ὅταν παρῇ τῷ σώματι, αἴτιόν ἐστι τοῦ ζῆν αὐτῷ, υκδε»: em fee 
τὴν τοῦ ἀναπνεῖν δύναμιν παρέχον καὶ dvonpüyov, Guoem iron 

δὲ ἐκλείποντος τοῦ ἀναψύχοντος τὸ σῶμα ἀπόλλυταί vd 7 4 ὅν» 
xul τελευτᾷ ὅϑεν δή μοι δοκοῦσιν αὐτὸ ψυχὴν καλέσαι 7 ̂ ἜΣ 
εἰ δὲ βούλει, ἔχε ἠρέμα" δοκῶ γάρ μοί τε καϑορᾷν πιϑα- | 

νώτερον τούτου τοῖς ἀμφὶ Εὐθύφρονα. | τούτου μὲν γάρ, | 
ὃς ἐμοὶ δοκεῖ, καταφρονήσαιεν ἂν xol ἡγήσαιντο φορτικὸν 
εἶναι" τόδε δὲ σκόπει, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ἀρέσῃ. 
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EPM.  Aéyt μόνον. 

ΣΩ. Τὴν φύσιν παντὸς τοῦ σώματος, ὥστε καὶ fjv; 
καὶ περμέναι, τί σοι δοκεῖ ἔχειν τε καὶ ὀχεῖν ἄλλο ἢ ψυχή; 

EPM. Οὐδὲν ἄλλο. 

Z9. Τί δέ; καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἁπάντων φύσιν οὐ 
πιστεύεις ᾿ἀναξαγόρᾳ νοῦν τε καὶ ψυχὴν εἶναι τὴν διακο- 
σμοῦσαν καὶ ἔχουσαν; 

EPM. "Eyoys. 
EQ. Καλῶς ἄρα ἂν τὸ ὄνομα τοῦτο ἔχοι τῇ δυνάμει 

ταύτῃ, ἢ φύσιν ὀχεῖ καὶ ἔχει, φυσέχην ἐπονομάξειν.. ἔξεστι 
δὲ καὶ ψυχὴν κομψευόμενον λέγειν. 

EPM. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ δοκεῖ γέ μοι τοῦτο ἐκείνου 
τεχνικώτερον εἶναι. 

— Z9. Καὶ γὰρ ἔστι" vicos μέντοι φαίνεται og ἀλη- 
ϑῶς ὀνομαζόμενον ὡς ἐτέθη. 

EPM. ᾿Αλλὰ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο πῶς φῶμεν ἔχειν; 
ΣΩ. Τὸ σῶμα λέγεις; 

ΕΡΜ. Ναί. 

Z9. ᾿Πολλαχῇ μοι δοκεῖ τοῦτό ys ἂν μὲν καὶ σμικρόν 
τις παρακλίνῃ καὶ πάνυ. καὶ γὰρ σῆμά τινές φασιν αὐτὸ 
εἶναι τῆς ψυχῆς, ὡς τεϑαμμένης ἐν τῷ νῦν παρόντι" καὶ 
διότι αὖ τούτῳ σημαίνει ἃ ἂν σημαίνῃ ἡ ψυχή, καὶ ταύτη 

σῆμα ὀρϑῶς καλεῖσϑαι. δοκοῦσι μέντοι μοι μάλιστα ϑὲ- f. 
σϑαι οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα τοῦτο τὸ ὄνομα, cg δίκην διδούσης 
tac ψυχῆς, ὧν δὴ ἕνεκα δίδωσι" τοῦτον δὲ περίβολον 
ἔχειν, ἵνα σώξηται, δεσμωτηρίου εἰκόνα" εἶναί οὖν τῆς 
ψυχῆς τοῦτο, ὥσπερ αὐτὸ ὀνομάζεται, ἕως ἂν ἐκτίσῃ τὰ 
ὀφειλόμενα, τὸ σῶμα, καὶ οὐδὲν δεῖν παράγειν οὐδὲ γράμμα. 

ΧΥΠΕ. EPM. Ταῦτα μέν μοι δοκεῖ ἱκανῶς, ὦ 
Σώκρατες, εἰρῆσϑαι' περὶ δὲ τῶν ϑεῶν τῶν ὀνομάτων, 
olov καὶ περὶ τοῦ Διὸς νῦν δὴ ἔλεγες, ἔχοιμεν ἄν που 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπισκέψασϑαι, κατὰ τίνα ποτὲ 
ὀρθότητα αὐτῶν τὰ ὀνόματα κεῖται; 
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Z9. Nol μὰ Δία ἡμεῖς ys, ὦ Ἕρμόγενες, εἴπερ γε 
νοῦν ἔχοιμεν, ἕνα μὲν τὸν κάλλιστον τρόπον, ὅτι περὶ 
ϑεῶν οὐδὲν ἴσμεν, οὔτε περὶ αὐτῶν οὔτε περὶ τῶν ὀνο- 
μάτων, ἄττα ποτὲ αὐτοὶ ἑαυτοὺς καλοῦσι" δῆλον γὰρ ὅτι 
ἐκεῖνοί γε τἀληϑῆ καλοῦσι. δεύτερος δ᾽ αὖ τρόπος ὀρϑό- 
τητος, ὥσπερ ἐν ταῖς εὐχαῖς νόμος ἐστὶν ἡμῖν εὔχεσθαι, P 12.0 os 
οἵτινές τὲ καὶ ὁπόϑεν χαίρουσιν ὀνομαζόμενοι, ταῦτα καὶ “6.55. 

ἡμᾶς αὐτοὺς καλεῖν, αἷς ἄλλο μηδὲν | εἰδότας " καλῶς γὰρ 
δὴ ἔμοιγε δοκεῖ νενομίσϑαι. εἰ οὖν βούλει, σκοπῶμεν 
ὥσπερ προειπόντες τοῖς ϑεοῖς ὅτε περὶ αὐτῶν οὐδὲν ἡμεῖς 
σκεψόμεθα -- οὐ γὰρ ἀξιοῦμεν οἷοί τ᾽ ἂν εἶναι σκοπεῖν -- 
ἀλλὰ περὶ τῶν ἀνθρώπων, ἥντινά ποτε δόξαν ἔχοντες ἐτί- 
ϑεντο αὐτοῖς τὰ ὀνόματα᾽ τοῦτο γὰρ ἀνεμέσητον. 

EPM. "AX μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, μετρίως λέγειν, 

καὶ οὕτω ποιῶμεν. 

ΣΩ. "4λλο τι οὖν ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχώμεθα κατὰ τὸν νόμον ; Vend 
EPM. δίκαιον γοῦν. p 18 np, ὅτε 
EQ. Tí οὖν ἄν τις φαίη διανοούμενον τὸν ὀνομά- eem 

σαντα Ἑστίαν ὀνομάσαι; 
EPM. Οὐ μὰ τὸν Δία οὐδὲ τοῦτο οἶμαι ῥάδιον εἶναι. 
Z8. Κινδυνεύουσι γοῦν, ὦ ᾿γαϑὲ Ἑρμόγενες, oi 

πρῶτοι τὰ ὀνόματα ᾿τυϑέμενοι οὐ φαῦλοι εἶναι, ἀλλὰ με- 

τεωρολόγοι καὶ ἀδολέσχαι τινέρ. “4.ε2..4..16. “Ὁ πον. 6. pt. 85. , 
EPM. Τί δή; 

ΣΩ. Κατὰφαίνεταί μοι ἡ ϑέσις τῶν ὀνομάτων τοιού- 
τῶν τινῶν ἀνθρώπων εἶναι. καὶ ἐάν τις τὰ ξενικὰ ὀνό- 
ματα ἀνασχοπῇ, οὐχ ἧττον ἀνευρίσκεται ὃ ἕκαστον βούλε- 
ται. οἷον καὶ ἐν τούτῳ ὃ ἡμεῖς οὐσίαν καλοῦμεν, εἰσὶν ot, 92.42 dgio, 

ἐσίαν καλοῦσιν, o? δ᾽ αὖ ὠσίαν. πρῶτον μὲν οὖν κατὰ τὸ - oodd. 
ἕτερον ὄνομα τούτων ἡ τῶν πραγμάτων οὐσία Ἑστία op. γέ Fed. p. 7^ 

καλεῖσθαι ἔχει λόγον" καὶ ὅτι γε αὖ ἡμεῖς τὸ τῆς οὐσίας /^- 76- 

μετέχον Ἑστίαν φαμέν, καὶ κατὰ τοῦτο ὀρϑώς ἂν καλοῖτο 

Ἑστία᾽ ἐοίκαμεν γὰρ καὶ ἡμεῖς τὸ παλαιὸν ἐσίαν καλεῖν 
PLATO VI. 4 
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τὴν οὐσίαν. Pr. δὲ καὶ κατὰ τὰς ϑυσίας ἄν τις ἐννοήσας 
ἡγήσαιτο οὕτω νοεῖν ταῦτα τοὺς τυϑεμένους᾽ τὸ γὰρ πρὸ 

^ ξωζγγνάε πάγτων θεῶν vj Ἑστίᾳ πρώτῃ προϑύειν εἰκὸς ἐκεένους 

οἴξινες τὴν πάντων οὐσίαν Ἑστίαν ἐπωνόμασαν. ὅσοι δ᾽ 
αὖ ὠσίαν, σχεδόν τι αὖ οὗτοι καθ᾽ Ἡράκλειτον ἂν ἡγοῖντο 

τὰ ὄντα ἰέναι τε πάντα καὶ μένειν οὐδέν" τὸ οὖν αἴτιον 
καὶ τὸ ἀρχηγὸν αὐτῶν εἶναι τὸ ὠθοῦν, ὅϑεν δὴ καλῶς 
ἔχειν αὐτὸ Ὠσίαν ὠνομάσθαι. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ 
eg παρὰ μηδὲν εἰδότων εἰρήσθω μετὰ δ᾽ Ἑσείαν δίκαιον 
Ῥέαν καὶ Κρόνον ἐπισκέψασθαι. καίτοι τό γε τοῦ Κρόνον 
ὄνομα ἤδη διήλθομεν. Ἴσως μέντοι οὐδὲν λέγω. 

XIX. EPM. Τί δή, ὦ Σώκρατες ; 4l. 
Hlen- 72.9. de "wp. ΣΩ. Ὦ, ᾽γαθέ, ἐννενόηκά τι σμῆνος σοφίας. 

Jpn. 450.0. EPM. Ποῖον δὴ τοῦτο; 
ΣΩ. Γελοῖον μὲν πάνυ εἰπεῖν, οἶμαι μέντοε | τινὰ 

πιθανότητα ἔχον. 
ΕΡΜ. Τίνα ταύτην; 

Z9. Τὸν Ἡράκλειετόν μοι δοκῶ καϑορῷν παλαί᾽ ἅττα 
σοφὰ λέγοντα, ἀτεχνῶς τὰ ἐπὶ Κρόνου καὶ Ῥέας, ἃ καὶ 
“Ὅμηρος ἔλεγεν. 

EPM. Πῶς τοῦτο λέγεις; 

ΣΏ. Aya πον Ἡράκλειτος ὅτι πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν 
μένει, καὶ ποταμοῦ Qo ἀπεικάζων τὰ ὄντα λέγει ὡς δὲς 
ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης. 

EPM. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Τί οὖν; δοκεῖ σοε ἀλλοιότερον Housisisog voti» 

ὁ τιθέμενος τοῖς τῶν ἄλλων ϑεῶν προγόνοις Ῥέαν τε καὶ 
Kgovvés : Κρόνον; ἄρα οἴει ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου αὐτὸν ἀμφοτέροις 

Jy. ἐσσεροῦν. δευμάτων ὀνόματα θέσθαι, ὥσπερ o αὖ Ὅμηρος Ὠκεανόν 
p 2o. fAere ϑεῶν γένεσίν φησι καὶ μητέρα Qo Τηϑύν. οἷμαι δὲ καὶ 

ps 357/9r.Haiodos. λέγει δέ που καὶ Ὀρφεὺς ὅ Ott 
Ὠκεανὸς πρῶτος καλλίῤῥοος ἦρξε γάμοιο ; 

ὅς δα κασιγνήτην ὁμομήτορα Τηϑὺν ὄπουιεν. 

5 1. 
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ταῦτ᾽ οὖν σκόπει ὅτι καὶ ἀλλήλοις συμφωνεῖ καὶ πρὸς tà 
τοῦ Ἡρακλείτου πάντα τείνει. 

4.4. EPM. Φαίνει τί μοι λέγειν, ὦ Σώκρατες" τὸ uno 
τῆς Τηϑύος οὐκ ἐννοῶ Ovoue τί βούλεται. 

EQ. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γε ὀλίγου αὐτὸ λέγει ὅτι πηγῆς 

ὄνομα ἐπικεκρυμμένον ἐστί. τὸ γὰρ διαττώμενον καὶ τὸ 
ἠϑθούμενον πηγῆς ἀπείκασμά oru: ἐκ δὲ τούτων ἀμφο- 
τέρων τῶν ὀνομάτων ἡ Τηϑὺς τὸ ὄνομα ξύγκειται. 

EPM. Τοῦτο μέν, ὦ Σώκρατες, κομψόν. 
ΣΩ. Tí δ᾽ οὐ μέλλει; ᾿Αλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο; τὸν 

μὲν 4ία εἴπομεν. 
EPM. Ναί. 

ΣΩ. Τοὺς ἀδελφοὺς δὴ αὐτοῦ λέγωμεν, τόν τε Πο- 

σειδῶ καὶ τὸν Πλούτωνα καὶ τὸ ἕτερον ὄνομα ὃ ὀνομά- 
ξουσιν αὐτόν. 

EPM. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Τὸ μὲν τοίνυν τοῦ Ποσειδῶνός μοι φαίφψεται 

ὠνομάσϑαι, τοῦ πρώτον ὀνομάσαντος, ὅτι αὐτὸν βαδί- 
ξοντα ἐπέσχεν ἡ τῆς θαλάττης φύσις καὶ οὐκέτι εἴασε 
προελθεῖν; ἀλλ᾿ ὥσπερ δεσμὸς τῶν ποδῶν αὐτῷ ἐγένετο. 
τὸν οὖν. ἄρχοντα τῆς δυνάμεως ταύτης ϑεὸν ὠνόμασε 
Ποσειδῶνα, cg ποσίδεσμον ὄντα' τὸ δὲ εἶ ἔγκειται ἴσως 405. e. ἤποήλῳ 

εὐπρεπείας ἕνεκα. τάχα δὲ οὐκ ὧν τοῦτο λέγοι, ἀλλ ἀντὶ" (. Κα] pes. 
τοῦ σῖγμα δύο λάβδα τὸ πρῶτον ἐλέγετο, ὡς πολλὰ | εἰδότορ 
τοῦ ϑεοῦ. ἴσως δὲ ἀπὸ τοῦ σείειν ὁ σείων ὠνόμασται" 

4.3. πφύσκειται δὲ τὸ mi καὶ τὸ δέλτα. Τὸ δὲ Πλούτωνας, 
τοῦτο μὲν κατὰ τὴν τοῦ πλούτου δόσιν, ὅτι ἐκ τῆς γῆς 
κάτωθεν dvísvas ὁ πλοῦτος, ἐπωνομάσθη᾽ ὁ δὲ ιδης, οἱ 
πολλοὶ μέν μοι δοκοῦσιν ὑπολαμβάνειν τὸ dig προσει- 
ρῆσθαι τῷ ὀνόματε τούτῳ, καὶ φοβούμενοι τὸ ὄνομα 
Πλούτωνα καλοῦσιν αὐτόν. 

ΕΡΜ. Σοὶ δὲ πῶς φαίνεται, ὦ Σώκρατες; 
XX. ΣΩ. πολλαχῇ ἔμοιγε δοκοῦσιν ol ἄνθρωποι 

- 
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διημαρτηκέναι περὶ τούτου τοῦ θεοῦ τῆς δυνάμεως καὶ 
φοβεῖσθαι αὐτὸν οὐκ ἄξιον. ὅτι. τε γάρ, ἐπειδὰν ἅπαξ τις 
ἡμῶν ἀποθάνῃ, ἀεὶ ἐκεῖ ἐσεί, φοβοῦνται, καὶ ὅτι 7j ψυχὴ 
γυμνὴ τοῦ σώματος παρ΄- ἐκεῖνον ἀπέρχεται, καὶ τοῦτο 
πεφόβηνται" τὰ δ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ πάντα ἐς ταὐτόν τι συν- 
τείνειν, καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ ϑεοῦ καὶ τὸ ὄνομα. 

EPM. Ilóg δή; 
ZQ. 'Eyó co: ἐρῶ, ἅ γέ μοι φαίνεται. εἰπὲ γάρ 

μοι, δεσμὸς [om ὁτῳοῦν, ὥστε μένειν ὑπουοῦν, πότερος 
ἰσχυρότερός ἐστιν, ἀνάγκη ἢ ἐπιθυμία; 

EPM. Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἡ ἐπιθυμία. — 44 
ZQ. Οἴει οὖν τὸν "Αιδην οὐκ ἂν πολλοὺς ἐκφεύγειν, 

εἰ μὴ τῷ ἐσχυροτάτῳ δεσμῷ ἔδει τοὺς ἐκεῖσε ἱἰάντας ; 
EPM. “47λα δή. 
ZQ. Ἐπιϑυμίᾳ ἄρα τινὶ αὐτούς, ὡς ἔοικε, δεῖ, εἴπερ 

τῷ μεγίστῳ δεσμῷ δεῖ, καὶ οὐκ ἀνάγκῃ. 
^. EPM. Φαίνεται. 

ZA. Οὐκοῦν ἐπιϑυμίαι αὖ πολλαί εἰσιν; 
EPM. Nol. 

Z9. Τῇ μεγίστῃ ἄρα ἐπιθυμίᾳ τῶν ἐπιθυμιῶν δεῖ 
αὐτούς, εἴπερ μέλλει τῷ μεγίσεῳ δεσμῷ κατέχειν. 

EPM. Ναί. 

ZQ. Ἔστιν οὖν τις μείξων ἐπιθυμία ἢ ὅταν τίς τῳ 
συνὼν οἴηται δι᾿ ἐκεῖνον ἔσεσθαι ἀμείνων ἀνήρ; 

EPM. Μὰ “40 οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ὦ Σώκρατες. 
. E&)y Διὰ ταῦτα ἄρα φῶμεν, ὦ Ἑρμόγενες, οὐδένα 

TEES 4 Abo ἐθελῆσαι ἀπελϑεῖν τῶν ἐκεῦθεν, οὐδὲ αὐτὰς τὰς 
meris fregit ttivarg , ἀλλὰ κατακεκηλῆσθαι ἐκείνας τὸ καὶ τοὺς ἄλλους 

zei sony πάντας οὕτω καλούς τινας, ὡς ἔοικεν, ἐπίσταται λόγους 
ο΄ λέγειν ὁ Διδης, καὶ ἔστιν, ὥς γε ἐκ τοῦ λόγου τούτον, ὁ 

ϑεὸς oUrog τέλεος σοφιστής τε καὶ μέγας εὐεργέτης τῶν 
παρ᾽ αὐτῷ, ὅς γε καὶ τοῖς ἐνθάδε τοσαῦτα ἀγαθὰ ἀνίησιν᾽ 
οὕτω πολλὰ αὐεῷ τὰ περιόντα ἐκεῖ ἐστί, καὶ τὰν Πλού- 
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4s. τωνα ἀπὸ τούτου ἔσχε τὸ ὄνομα. καὶ τὸ αὖ μὴ ἐθέλειν 
συνεῖναι τοῖς ἀνθρώποις ἔχουσε τὰ σώματα, ἀλλὰ τότε 
συγγίγνεσθαι ἐπειδὰν ἡ ψυχὴ καθαρὰ ἦ πάντων τῶν | περὶ 
τὸ σῶμα κακῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν, οὐ φιλόσοφον δοκεῖ σοι Jew 7. ἡ», )66᾽ 
εἶναι καὶ εὖ ἐντεθυμημένον, ὅτι οὕτω μὲν dv κατέχοι φον.-- ἐντεϑνρι 

αὐτοὺς δήσας τῇ περὶ ἀρετὴν ἐπιθυμίᾳ, ἔχοντας. δὲ τὴν" 
τοῦ σώματος πτόησιν καὶ μανίαν οὐδ᾽ ἂν ὃ Κρόνος δύ- Koves nid d r5. 
vetro ὁ πατὴρ συγκατέχειν αὐτῷ ἐν τοῖς δεσμοῖς δήσας ome Ment 

I οἷν : J0. Flacrok. Ja 18 
τοῖς αὐτοῦ λεγομένοις; 

EPM. Κινδυνεύεις τι λέγειν, ὦ Σώκρατες. EUN 
Z8. Kal τό γε ὄνομα à “Διδης, ὦ Ἑρμόγενες, ποῖ- 

λοῦ δεῖ ἀπὸ τοῦ ἀειδοῦς ἐπωνομάσϑθαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 
ἀπὸ τοῦ πάντα τὰ καλὰ εἰδέναι, ἀπὸ «τούτον ὑπὸ τοῦ 
ψομοϑέτου "Διδης ἐκλήθη. 2.7. ὄν tn vov 6 1 σβωί fom. n. 

XXE. EPM. Elev- τί δὲ δὴ 4ήμητράν τε καὶ Ἤραν 
καὶ ᾿ἡπόλλω καὶ ᾿Αθηνὰᾶν καὶ “Ἥφαιστον xol'495 καὶ τοὺς 
ἄλλους θεούς, πῶς λέγομεν; 

“6. 29. Δημήτηρ μὲν φαίνεται κατὰ τὴν δόσιν τῆς ἐδω- 
δῆς διδοῦσα αἷς μήτηρ κεκλῆσθαι, "Hoe δὲ ἐρατή τις, 
ὥσπερ οὖν καὶ λέγεται ὃ Ζεὺς αὐτῆς ἐρασθεὶς ἔχειν. ἴσως 
δὲ μετεωρολογῶν ὁ νομοθέτης τὸν ἀέρα Ἥραν ὠνόμασέν 
ἐπικρυπτόμενος, ϑεὶς τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τελευτήν" γνοίης δ᾽ | 
ἄν, εἰ πολλάκις λέγοις τὸ τῆς Ἥρας ὄνομα. Φεῤῥέφαττα Ζιρσέβαττα, 
δέ, πολλοὶ μὲν καὶ τοῦτο φοβοῦνται τὸ ὄνομα καὶ τὸν Ces. Πεεεέ 
"Auóllo, ὑπὸ ἀπειρίας, ὡς ἔοικεν, ὀνομάτων ὀρθότητος. f^^. vd 
καὶ γὰρ μεταβάλλοντες σκοποῦνται τὴν Φερσεφόνην, καὶ four. e. finn 53. 
δεινὸν αὐτοῖς φαίνεται" τὸ δὲ μηνύει σοφὴν εἶναι τὴν 
ϑεόν' ἅτε γὰρ φερομένων τῶν πραγμάτων, τὸ ἐφαπετό- 
μενον καὶ ἐπαφῶν καὶ δυνάμενον ἐπακολουϑεῖν σοφία ἂν 
εἴη. Φερέπαφα οὖν διὰ τὴν σοφίαν καὶ τὴν ἐπαφὴν τοῦ 
φερομένου ἡ ϑεὸς ὧν ὀρθῶς καλοῖτο, ἢ τοιοῦτόν τε" δι᾽ 
ὕπερ καὶ σύνεσειν αὐτῇ ὁ “Αιδης σοφὸς ὦν, διότι τοιαύτη 
ἐστί. νῦν δὲ αὐτῆς ἐπριλίνουσι τὸ ὄνομα, εὐστομίαν περὶ 



Y Ae Dev. ζάς. 
^ rà ev. 
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πλείονος ποιούμενοε τῆς ἀληϑείας, ὥστε Φεῤῥέφατταν 
αὐτὴν καλεῖν. ταὐτὸν δὲ καὶ περὶ τὸν ᾿ἀπόλλω, ὅπερ) 
λέγω, πολλοὶ πεφόβηνται περὶ τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ, ὥς τι 
δεινὸν μηνύοντος. ἢ οὐκ ἤσϑησαι; 

EPM. Πάνν μὸν οὖν, καὶ ἀληϑῆ λέγεις. 
EQ. Τὸ δὲέ γ᾽ ἐστίν, οὑς ἐμοὶ δοχεῖ, κάλλεσεα κεέμενον 

stoüg τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ. 
. EPM. Ilóg δή; 

ZQ. Ἐγὼ πειράσομαι φράσαι 0 γέ uot φαίνεται" οὐ 
γὰρ ἔστιν | ὅ τι ἂν μᾶλλον ὄνομα ἥρμοσεν $» ὃν τέτταρσι 
δυνάμεσι ταῖς τοῦ θεοῦ, ὥστε πασῶν ἐφάπτεσθαι καὶ 
δηλοῦν τρύπον τινὰ μουσικήν τε καὶ μαντικὴν καὶ ἕατρι- 
κὴν καὶ τοξικήν. 

EPM. Λέγε δή" ἄτοπον γάρ tí μοι λέγεις τὸ ὄνομα 
εἶναι. 

ΧΧΕΙ. £A. Εὐάρμοστον μὲν οὖν, ἅτε μουσικοῦ 
ὄντος τοῦ θεοῦ" πρῶτον μὲν γὰρ ἡ κάθαρσις καὶ οἱ xa- 
ϑαρμοὶ καὶ κατὰ τὴν ἰατρικὴν καὶ κατὰ τὴν μαντικὴν καὶ 
αἱ τοῖς ἐχτρικοῖς φαρμάκοις καὶ αἱ τοῖς μαντικοῖς περι- 
ϑειώσεις τε καὶ τὰ λουτρὰ τὰ ἐν τοῖς τοιούτοις καὶ αἱ 

περιῤῥάνσεις, πάντα ἕν τι ταῦτα δύναιτ᾽ ἄν, καϑαρὸν 
παρέχειν τὸν ἄνθρωπον καὶ καεὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν 
ψυχήν. ἢ οὔ; 

EPM. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ καϑαίρων θεὸρ καὶ ὁ ἀπολούων τε καὶ ἢ. 

ἀπολύων τῶν τοιούτων κακῶν οὗτος ἂν εἴη; 
EPM. ' Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Korà μὲν τοίνυν τὰς ἀπολύσεις τε καὶ ἀπολού- 

σεις, ὡς ἰατρὸς ὧν τῶν τοιούτων, ἀπολούων ἂν ὀρϑῶς 
καλοῖτο" κατὰ δὲ τὴν μαντικὴν καὶ τὸ ἀληϑές τε καὶ τὸ 
ἑπλοῦν (ταὐτὸν γάρ ἐστιν), ὥσπερ οὖν οἱ Θετταλοὶ κα- 

λοῦσιν αὐτόν, ὀρϑότατ᾽ ὧν καλοῖτο ᾿᾿πλῶν γάρ φασι 
πάντες Θετταλοὶ τοῦτον τὸν θεόν. διὰ δὲ τὸ ἀεὶ βολῶν 
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ἐγκρατὴς εἶναι τοξικῇ del βάλλων deri. κατὰ δὲ τὴν uov- 
cuv δεῖ ὑπολαβεῖν, ὥσπερ τὸν ἀκόλουθόν τε καὶ τὴν 
ἄκοιτιν, ὅτι τὸ ἄλφα σημαίνει πολλαχοῦ τὸ ὁμοῦ, καὶ 
ἐνταῦθα τὴν ὁμοῦ πόλησιν καὶ περὶ τὸν οὐρανόν, oUg δὴ Ae IU, t 
πόλους καλοῦσι, καὶ τὴν περὶ τὴν ἐν τῇ ὠδῇ ἁρμονίαν, 
5$ δὴ συμφωνία καλεῖται, 0rt ταῦτα πάντα, ὥς φασιν οἱ 
ποριψοὶ περὶ μουσικὴν καὶ ἀστρονομίαν, ἁρμονίᾳ τινὶ πολεῖ (4), nep. 7... 
ἅμα πάντα. ἐπιστατεῖ δὲ οὗτος ὁ θεὸς τῇ ἁρμονίᾳ ὁμο- 5.59 2. gv 
πολῶν αὐτὰ πάντα καὶ κατὰ ϑεοὺς καὶ κατ᾽ ἀνθρώπους. 2", 4. 

ψ ; 

. ὥσπερ οὖν τὸν ὁμοκέλευθον καὶ ὑμόκοιτιν ἀκόλουθον καὶ 
ἄκοιτιν ἐκαλέσαμεν, μεταβαλόντες ἀντὶ τοῦ οὗ ἄλφα, οὕτω 
καὶ ᾿ἡπόλλωνα ἐκαλέσαμεν, ὃς ἦν ὁμοπολῶν, ἕτερον λάβδα £ 42. 
ἐμβαλόντες, ὅτι ὁμώνυμον ἐγίγνετο τῷ χαλεπῷ ὀνόματι. 
OxtQ καὶ νῦν ὑποπεεύοντές τινες διὰ τὸ μὴ ὀρθῶς σκο- 
πεῖσθαι τὴν δύναμιν τοῦ ὀνόματος φοβοῦνται αὐτὸ ὡς 

- σημαῖνον φϑοράν τινα. τὸ δὲ πολύ, ὥσπερ ἄρτι ἐλέγετο, 22, λιν. λέων 

520. 

πασῶν ἐφαπτόμενον κεῖται τῶν τοῦ θεοῦ δυνάμεων, ἁπλοῦ, 7, £f 90. v.Mavfel 
ἀεὶ βάλλοντος, ἀπολούοντος, ὁμοπολοῦνεος. Τὰς δὲ Μού- 3", 5.941. 2:0 
σας τε καὶ ὅλωρ τὴν μουσικὴν ἀπὸ τοῦ μῶσϑαι, de ἔοικε, 7 :7ν- foni mibi 
καὶ τῆς ξητήσεώς τε καὶ φιλοσοφίας τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπω-Ζ 7-20 Ln 
vónaoe. int) δὲ ἀπὸ τῆς πραότητος τῆς ϑεοῦ, κατὰ e pen m 
τὸ ἐθελήμονα εἶναι ὧν ἄν τις δέηται. ἴσως δὲ ὡς oi ξένοι " ; 

καλοῦσι" πολλοὶ γὰρ /4n9À καλοῦσιν᾽ ἔοικεν οὖν πρὸς τὸ 
μὴ τραχὺ τοῦ ἤϑους ἀλλ᾽ Tjusoóv τε καὶ λεῖον Δηϑὼ 
κεκλῆσθαι ὑπὸ τῶν τοῦτο καλούντων. "ἥρτεμες δὲ τὸ ἀρ- 
τεμὲς φαίνεται καὶ τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρϑενίας 
ἐπιθυμίαν. ἴσως δὲ ἀρετῆς ἴστορα τὴν θεὸν ἐκάλεσεν ὁ P ar 2nd 4.4. 
καλέσας, τάχα δ᾽ dv καὶ αἷς τὸν ἄροτον μισησάσης τὸν jy; nau fuv py 
ἀνδρὸς ἐν γυναικί" ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταὔταδιων óqo ry 
τὸ ὄνομα τοῦτο ὁ τυθέμενος ἔθετο τῇ θεῷ. 
XXE. EPM. Τί δὲ ὁ Διόνυσός τε καὶ ἡ ̓ φροδέτη; 
XQ. Μεγάλα, ὦ παῖ Ἱππονίκου, ἐρωτᾶς. ἀλλ᾽ ἔστι 

γὰρ καὶ σπουδαίως εἰρημένος ὁ τρόπος τῶν ὀνομάτων 
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τούτοις τοῖς θεοῖς καὶ παιδικῶς. τὸν μὲν ovv σπουδαῖον 

ἄλλους τινὰς ἐρώτα, τὸν δὲ παιδικὸν οὐδὲν κωλύεε δεελ- 
— isi»: φιλοπαίσμονες γὰρ καὶ οἱ θεοί. 0 τε γὰρ Ζιόνυσος 

εἴη ἂν ὁ διδοὺς τὸν οἷνον, 4ιδοίνυσος ἐν παιδιᾷ καλού- 

μϑνος᾽ olyog δ᾽, ὅτι οἴεσθαι νοῦν ἔχειν ποιεῖ τῶν πινόντων 
τοὺς πολλοὺς οὐκ ἔχοντας, οἰἱόνους δικαιότατ᾽ ὧν καλού- 

22.7.24: μενος. περὶ δὲ ᾿Δφροδέτης οὐκ ἄξιον Ἡσιόδῳ ἀντιλέγειν, 
ἀλλὰ ξυγχωρεῖν ὅτι διὰ τὴν τοῦ ἀφροῦ γένεσιν ᾿Αφροδίτη 

fie 5,64. pay . EDO ECCE 
79. 
EPM. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ᾿Αϑηνᾶς ᾿Αθηναῖός y ὦν, 95 

Σώχρατες, ἐπιλήσει, οὐδ᾽ ᾿Ηφαίστου τε καὶ "4osog. 
ZQ. Οὐδὲ εἰκός γε. 

EPM. Οὐ γάρ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μὲν ἕτερον ὄνομα αὐτῆς οὐ χαλεπὸν 
εἰπεῖν δ ὃ κεῖται. 

EPM. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ. Παλλάδα που ̓ αὐτὴν xaloBaev. 

EPM. Πῶς γὰρ ov; 

Z9. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἀπὸ τῆς iv τοῖς ὅπλοις ὀρχή- 
σεως ἡγούμενοι τεθῆναι ὀρθῶς ἄν, εἷς ἐγῴμαι, ἡγοίμεϑα" 
τὸ ydQ που ἢ αὐτὸν 7j τι ἄλλο μετεωρίξειν ἢ ἀπὸ τῆς γῆς 
ἢ ἐν ταῖς χερσὶ | πάλλειν τε καὶ πάλλεσθαι καὶ ὀρχεῖν καὶ 
ὀρχεῖσθαι καλοῦμεν. 

EPM. Πάνυ μὲν οὖν. 
Z9. Παλλάδα μὲν τοίνυν ταύτῃ. 
EPM. Kol ὀρθῶς γε. ἀλλὰ δὴ τὸ ἕτερον πῶς λέγεις; 

Z8. Τὸ τῆς ̓ Αθηνᾶς; 

EPM. ΝΝαί. 

ΡΟ Jt “νά £9. Τοῦτο ἐμβριθέστερον, ὦ φίλε. ἐοίκασι δὴ καὶ 731. 

b fn ol παλαιοὶ τὴν ᾿4ϑηνᾶν νομέξειν ὥσπερ οἱ νῦν περὶ Ὅμη- 

δἥφθον δεινοί... καὶ yàg τούτων οἱ πολλοὶ ἐξηγούμενοι τὸν 

ἊΝ J^ ποιητὴν φασὶ τὴν 4θηνᾶν αὐτὸν νοῦν τε καὶ διάνοιαν 

πεποιηκέναι, καὶ ὃ τὰ ὀνόματα ποιῶν ἔοικε τοιοῦτόν τι 
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σππερὶ αὐτῆς διανοεῖσθαι, ἔτι δὲ μειζόνως λέγων θεοῦ νόησιν 
ὡσπερεὶ λέγει ὅτι ὦ ϑεονόα ἐστὶν αὕτη, τῷ ἄλφα ξενικῶς 
ἀντὶ τοῦ ἦτα γρησάμενος καὶ τὸ ἑῶτα καὶ τὸ σῖγμα ἀφε- 

Adv. ἴσως δὲ οὐδὲ ταύτῃ, ἀλλ᾽ ὡς τὰ Otia νοούσης αὐτῆς 
διαφερόντως τῶν ἄλλων Θεονόην ἐκάλεσεν. οὐδὲν δὲ ἀπέχει Jisuh ὄπε7τ 
καὶ τὴν ἐν τῷ ἤϑει νόησιν, ὡς οὖσαν τὴν ϑεὸν ταύτην, ἰκϑνε. 

"H9ovógv μὲν βούλεσθαι προσειπεῖν᾽ παραγαγὼν δὲ ἢ 
αὐτὸς 7) τινες ὕστερον ἐπὶ τὸ κάλλιον, εἷς giovto, ᾿Αθηνᾶν 
ἐκάλεσαν. | Ó 

EPM. Tí δὲ δὴ τὸν "Ἤφαιστον; πῇ λέγεις; 
ZQ. ἯἩ τὸν γενναῖον τὸν φάεος ἴστορα ἐρωτᾷς; 

EPM. ἜΒοικα. 

ΣΏ. Οὐκοῦν οὗτος μὲν παντὶ δῆλος Φαῖστος ὦν, τὸ 
ἧἦτα προσελκυσάμενος; 

ΕΡΜ. Κινδυνεύει, ἐὰν μή πῇ σοι, εἷς ἔοικεν, ἔτι 
ἄλλῃ δόξῃ. 

435. £9. AM ἵνα μὴ δόξῃ, τὸν Γάρη ἐρώτα. 
EPM. Ἐρωτώ. 
ZQ. Οὐκοῦν, εἰ μὲν βούλει, κατὰ τὸ ἄῤδεν τε καὶ 

κατὰ τὸ ἀνδρεῖον Agng ἂν εἴη" εἰ δ᾽ αὖ κατὰ τὸ σκληρόν 
τε καὶ ἀμετάστροφον, ὃ δὴ ἄῤῥδατον καλεῖται, καὶ ταύτῃ A up 14350. 
ἂν πανταχῇ πολεμικῷ ϑεῷ πρέποι Aon καλεῖσθαι. Dh Jimi p. 50. 

EPM. Πάνυ uiv ovv. 
ZQ. Ἐκ μὲν οὖν τῶν θεὼν πρὸς θεῶν ἀπαλλαγῶμεν. 

eg ἐγὼ δέδοικα περὶ αὐτῶν διαλέγεσθαι" περὶ δὲ ἄλλων, 
D j πρό 1 ῦ αι οἷοι Εὐϑύ- ror fe. Hu Lo Re Ae Ted 

EPM. ᾿Αλλὰ ποιήσω ταῦτα, ἔτι γε ὃν ἐρόμενός σε 
περὶ Ἑρμοῦ, ἐπειδή μὲ καὶ οὔ φησι Κρατύλος Ἑρμογένη 4/,4 5. 
εἶναι. πειρώμεθα οὖν τὸν Ἑρμῆν σκέψασθαι, τί καὶ νοεῖ 
τὸ ὄνομα, ἵνα καὶ εἰδῶμεν εἴ τι ὅδε λέγει. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γε ἔοικε περὶ λόγον τι εἶναι ὁ 
Ἑρμῆς, καὶ τὸ ἑρμηνέα εἶναι καὶ τὸ ἄγγελον καὶ τὸ κλο- 
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πικόν τε καὶ τὸ ἀπατηλὸν | ἐν λόγοις καὶ τὸ ἀγοραστικόν, 
περὶ λόγου δύναμίν ἐστι πᾶσα αὕτη " πραγματεία" ὅπερ 54 

634. οὖν καὶ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, τὸ εἴρειν λόγου χρεία 
ἐστί, τὸ δέ, οἷον καὶ "Ὅμηρος πολλαχοῦ λέγει, ἐμήσατο 

pir x "T ub τοῦτο δὲ μηχανήσασθαί ἔστιν. ἐξ ἀμφοτέρων οὖν 
τ... τούτων τὸν τὸ λέγειν τε καὶ τὸν λόγον μησάμενον, [τὸ δὲ 

λέγειν δή ἐστιν εἴρειν 9] τοῦτον τὸν θεὸν ὡσπερεὶ ἐπιτάττει 
ἡμῖν ὁ νομοθέτης , Ὦ ἄνθρωποι, ὃς τὸ εἴρειν ἐμήσατο, 
δικαίως ἂν καλοῖτο ὑπὸ ὑμῶν Εἰρέμης. νῦν δὲ ἡμεῖς, ὡς 

οἰόμεθα, καλλωπίζοντερ τὸ ὄνομα ἙἭ. μὴν καλοῦμεν. [καὶ 
7 γε Ἶρις ἀπὸ τοῦ εἴρειν ἔοικε κεκχλημένη, ὅτι ἄγγελος ἤν.) 

EPM. Νὴ τὸν Δία, εὖ ἄρα μοι δοκεῖ Ἀραεύλος 
λέγειν τὸ ἐμὲ μὴ εἶναι Ἑρμογένη" οὔκουν εὐμήχανός γέ 
εἶμι λόγου. 

fJíe»/5$ 5^ TWX€XEV. ΣΏΩ. Καὶ τό γε τὸν Πᾶνα τοῦ "Eouov εἶναι 
Fi dene D Ts διφυῆ ἔχει τὸ εἰκός, ὦ ἑταῖρε. 

EPM. Πῶς δή; ! 
Z9. Οἶσθα ὅτι ὁ λόγος τὸ πᾶν σημαίφει iud κυκλεῖ 

καὶ πολεῖ ἀεί. καὶ ἔστι διπλοῦς, ἀληϑής τὲ καὶ ψευδής. 
EPM. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μὲν ἀληϑὲς αὐτοῦ λεῖον καὶ ϑεῖον 55 
καὶ ἄνω οὐιοῦν ἐν τοῖς Θεοῖς, τὸ δὲ ψεῦδος κάτω ἐν 

τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων, καὶ τραχὺ καὶ τραγικόν᾽ 
ἐνταῦθα γὰρ πλεῖστοι οἱ μῦθοί τε καὶ τὰ eibi ἐστί, 

Ja. περὶ τὸν τραγικὸν βίον. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

445 JQy Eraly 29. Ὀρθῶς ἄρα ὃ πᾶν μηνύων καὶ ἀεὶ πολῶν Πὰν 
αἰπόλος εἴη, διφυὴς Ἑρμοῦ υἱός, τὰ μὲν ἄνωθεν λεῖος, 
τὰ δὲ κάτωθεν τραχὺς καὶ τραγοειδής. καὶ ἔστεν foi 
λόγος ἢ λόγον ἀδελφὸς ὁ Πάν, εἴπερ Ἑρμοῦ υἱός ἐσειν" 
ἀδελφῷ δὲ ἐοικέναι ἀδελφὸν οὐδὲν θαυμαστόν. "AM ὅπερ 
ἐγὼ ἔλεγον, ὦ μακάριε, ἀπαλλαγῶμεν ἐκ τῶν θεῶν. 

ΕΡΜ. Τῶν γε τοιούτων, ὦ Σώκρατες, εἰ βούλει. 
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περὶ δὲ τῶν τοιῶνδε τί σε κωλύει διελθεῖν, olov ἡλίου τὲ 4 4). 
καὶ σελήνης καὶ ἄστρων καὶ γῆς καὶ αὐθέρος καὶ ἀέρος - 

καὶ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ρῶν καὶ ἐνιαυτοῦ; 
ΣΩ. Συχνὰ μέν μοι προστάττεις, ὅμως δὲ εἴπερ σοι 

κεχαρισμένον ἔσται, ἐθέλω. - 
ἘΡΙΜΜ. Kol μὴν χαριεῖ. 

“2 ΣΩ. Τί δὴ οὖν πρῶτον βούλει; ἢ ὥσπερ εἶπες, τὸν 
ἥλιον διέλθωμεν; 

EPM. Πάνυ γε. 
Z9. Ἔοικε τοίνυν κατάδηλον γενόμενον ἂν μᾶλλον, 

εἰ τῷ Ζωρικῷ τις ὀνόματι | γρῷτο. ἅλιον γὰρ καλοῦσιν οἱ 
Ζωριεῖς" ἅλιος οὖν εἴη μὲν dv κατὰ τὸ ἁλίξειν εἰς ταὐτὸ 
τοὺς ἀνθρώπους, ἐπειδὰν ἀνατείλῃ, εἴη δ᾽ ἂν καὶ τῷ 
περὶ τὴν γῆν ἀεὶ εἱλεῖν iv, ἐοίκοι δ᾽ ὧν καὶ ὅτι ποικίλλει 
ἐὼν τὰ γιγνόμενα ἐκ τῆς γῆς τὸ δὲ ποικίλλειν καὶ αἰρλεῖν, 
ταὐτόν. | 

EPM. Tí δὲ ἡ σελήνη; 
Z&Q. Τοῦτο δὲ τὸ ὄνομα φαίνεται τὸν ᾿Αναξαγόραν 

πιέξειν. 

EPM. Τί δή; 

ZQ. Ἔοικε δηλοῦντι παλαιότερον ὃ ἐκεῖνος νεωστὶ K ordei τι. 
ἔλεγεν, ὅτε ἡ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔχει τὸ φῶς. ἘΣ “η39ῦν τι. 

drm Itn 

EPM. lIlóg δή; ΟΦ ΕῈ 

£9.. Τὸ μέν που σέλας καὶ τὸ φῶς ταὐτόν. 
EPM. Ναί. 

ΣΏ. Νέον δέ που καὶ ἕνον ἀεί ἐστι περὶ τὴν σελήνην 
τοῦτο τὸ φῶς, εἴπερ ἀληθῆ οἱ ᾿Δἀναξαγόρειοι λέγουσι" 
κύκλῳ γάρ Tov ἀεὶ αὐτὴν περμὼν νέον ἀεὶ ἐπιβάλλει, 
ἕνον δὲ ὑπάρχει τὸ τοῦ προτέρου μηνός. 

EPM. Πάνυ γε. 

AX. Σελαναίαν δέ γε καλοῦσιν αὐτὴν πολλοί. 

EPM. Πάνυ γε. 

ΣΩ. "Or. δὲ σέλας νέον τε καὶ Évov ἔχει ἀεί, σελαε- 
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vovtoctux μὲν δικαιότατ᾽ ἂν τῶν ὀνομάτων καλοῖτο, Gvy- 
κοκροτημόνον δὲ σελαναία κέκληται. 
| EPM. “Δυιϑυραμβῶδές γε τοῦτο τοὔνομα, ὦ Σώκρατες.57 

ἀλλὰ τὸν μῆνα καὶ τὰ ἄστρα πῶς λέγεις; 

Z9. ὋὉ uiv μεὶς ἀπὸ τοῦ μειοῦσϑαι εἴη ἂν μείης 
ὀρϑωῶς κεκλημένος, τὰ δ᾽ ἄστρα ἔοικε τῆς ἀστραπῆς ἐπω- 
νυμίαν ἔχειν. ἡ δὲ ἀστραπή, ὅτι τὰ ὦπα ἀναστρέφει, dva- | 
στρωπὴ ὧν εἴη, νῦν δὲ ἀσεραπὴ καλλωπισθεῖσα κέκληται. 

EPM. Tí δὲ τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ; 
ΣΩ. T6 πῦρ ἀπορῶ᾽ καὶ κινδυνεύει ἦτοι ἡ τοῦ Εὐ- 

ϑύφρονός μὲ μοῦσα ἐπιλελοιπέναι" ἢ ἢ τοῦτό τι παγχάλεπον 
A. 706. 3 74 f εἶναι." σκέψαι οὖν ἣν εἰσάγω μηχανὴν Ἐπὶ πάντα τὰ τοι- 

αὔτα, ἃ ἂν ἀπορῶ. 
ΕΡΜ. τα δή; 

Z9. Ἐγώ σοι ἐρῶ. ἀπόκριναι γάρ μοι ἔχοις ἂν 

εἰπεῖν πῦρ κατὰ τίνα τρόπον καλεῖται; 
ΕΡΜ. Μὰ 4(' οὐκ ἔγωγε. 
Z2. Σκέψαι δὴ ὃ ἐγὼ ὑποπτεύω περὶ αὐτοῦ. ἐννοῶ 

γὰρ ὅτι πολλὰ οἱ Ἕλληνες ὀνόματα, ἄλλως τε καὶ οἱ 
ὑπὸ τοῖς βαρβάροις οἰκοῦντες, παρὰ τῶν βαρβάρων εδή- 
φασιν. 

. EPM. Τί οὖν δή; 
ΣΩ. El τις ξητοῖ ταῦτα κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν φωνὴν 5f. 

ὡς εἰκότως κεῖται, ἀλλὰ μὴ κατ᾽ ἐκείνην, ἐξ ἧς τὸ ὄνομα 
τυγχάνει Dv, οἶσθα ὅτι ἀποροῖ ἄν. 

EPM. Ἑἰκότως γε. 
| ΣΩ. “Ὅρα τοίνυν καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὸ πῦρ μή τι 

βαρβαφικὸν ἧ. τοῦτο γὰρ οὔτε ῥάδιον προσάψαι ἐστὶν 
Ἑλληνικῇ φωνῇ, . φανεροί τ᾽ εἰσὶν οὕτως αὐτὸ καλοῦντες 
Φρύγες, σμικρόν τι παρακλίνοντες" καὶ τό γε ὕδωρ καὶ 
τὰς κύνας καὶ ἄλλα πολλά. 

EPM. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐ τοίνυν δεῖ ταῦτα προσβιάζεσθαι, ἐπεὶ ἔχοι 
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γ᾽ ἄν τις εἰπεῖν περὶ αὐτῶν. Τὸ μὲν οὖν πῦρ καὶ τὸ | 
ὕδωρ ταύτῃ ἀπωθοῦμαι' ὁ δὲ δὴ dig ἀρά ys, ὦ Ἑρμό- Mut 524. ὑδη 
yeveg, ὅτι αἴρει τὰ ἀπὸ τῆς γῆς,. ἀὴρ κέκληται; ἢ ὅτι 2,2 gsy.Sorv. 
ἀεὶ δεῖ; ἢ ὅτι πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ γίγνεται δέοντος; οἱ yàgCÁAmn. i703: 
ποιηταί που τὰ πνεύματα ἀήτας καλοῦσιν" ἴσως οὖν λέγειζ-7.969. 

ὥσπερ ὧν εἰ εἴποι πνευματόῤῥουν, ἀητόῤφῥουν [ὅϑεν δὴ 
βούλεται αὐτὸν οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἐστὶν ἀήρ]. Τὸν δὲ 
αἰθέρα τῇδέ πῃ ὑπολαμβάνω, ὅτι ἀεὶ ϑεῖ περὶ τὸν ἀέρα 

“4 δέων, ἀειθεὴρ δικαίως ἂν καλοῖτο. Γῆ δὲ μᾶλλον ση- 

μαίνει ὃ βούλεται, ἐάν τιρ γαῖαν ὀνομάσῃ. γαῖα γὰρ γεν- 
νήτειρα ἂν εἴη ὀρθῶς κεχλημένη, ὥς φησιν "Ὅμηρος" τὸ NJ. X EPP1 
γὰρ γεγάασι γεγεννῆσϑαι λέγει. Εἶεν" τί οὖν ἡμῖν ἦν τὸ Hv, Ew οὖν- 

μετὰ τοῦτο; 

EPM. Ὧραι, ὦ Σώκρατες, καὶ ἐνιαυτὸς καὶ ἔτος. 

EQ. Αἱ μὲν δὴ ὧραι ᾿Δἀτεικιστὶ εἷς τὸ παλαιὸν ῥητέον, 2027.4: μὲν “ἢ 

εἴπερ βούλει τὸ εἰκὸς εἰδέναι" ὅραι γάρ εἰσι διὰ τὸ ὁρίξειν ὅκα: ὅξα! — 
χειμῶνάς τε καὶ θέρη καὶ πνεύματα καὶ τοὺς καρποὺς 
τοὺς ἐκ τῆς γῆς᾽ ὁρίξουσαι δὲ δικαίως ἂν ὅραι καλοῖντο. 

Ἐνιαντὸς δὲ καὶ ἔτος κινδυνεύει ἕν τι εἶναι. τὸ γὰρ τὰ 

φυόμενα καὶ τὰ γιγνόμενα ἐν μέρει ἕκαστον προάγον εἰς 

φῶς καὶ αὐτὸ ἐν φύτῷ ἐξετάξον, τοῦτο, ὥσπερ ἐν τοῖς 
πρόσϑεν τὸ τοῦ 4ιὸς ὄνομα δίχα διῃρημένον οἱ μὲν Ζῆνα, 
οἱ δὲ Δία ἐκάλουν, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα οἱ μὲν ἐνιαυτόν, 
ὅτι ἐν ἑαυτῷ, οἱ δὲ ἔτος, ὅτι ἐτάζξει, ὁ δὲ ὅλος λόγος ἐστὶ 
τὸ ἐν αὐτῷ ἐτάξον τοῦτο προσαγορεύεσθαι ἕν ὃν δίχα, 
ὥστε δύο ὀνόματα γεγονέναι, ἐνιαυτόν τε καὶ Érog, ἐξ 
ἑνὸς λόγου. 

EPM. ᾿Αλλὰ δῆτα, ὦ Σώκρατες, πολὺ ἐπιδίδως. ᾿Ξ 
60. Z9. Πόῤῥω ἤδη, οἶμαι, φαίνομαι σοφίας ἐλαύνειν. 

EPM. Πάνυ μὲν οὖν. . 
ΣΏ. Τάχα μᾶλλον φήσεις. 

XXVE| ΕΡΜ. ᾿Δλλὰ μετὰ τοῦτο τὸ εἶδος ἔγωγε 
ἡδέως ἂν ϑεασαίμην ταῦτα τὰ καλὰ ὀνόματα, τίνι ποτὲ 
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ὀρθότητι κεῖται, τὰ περὶ τὴν ἀρετήν, olov φρόνησίς τε 

Qeneri. 5 A52ax0). σύνεσις καὶ δικαιοσύνη καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα πάντα. 
eyk ἔνι δέον déja ΣΩ, Ἐγείφεις μέν, ὦ ἑταῖρε, οὐ φαῦλον γένος ὀνο- 
Aopwv £xt pee drav- ὅμως δὲ ἐπειδήπερ τὴν λεοντὴν ἐνδέδυκα, οὐκ 

PZ7 

JA ACD p. 90.6: πάντως φέρεσθαι. αἰτιῶνται δὴ ov τὸ ἔνδον τὸ παρὰδι. 

ἀποδειλιατέον, ἀλλ᾽ ἐπισκεπτέον, εἷς ἔοικε, φρόνησιν καὶ 

σύνεσιν καὶ γνώμην καὶ ἐπιστήμην καὶ τἄλλα δὴ ἃ φὴς 

πᾶντα ταῦτα τὰ καλὰ ὀνόματα. 
ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν οὐ δεῖ ἡμᾶς προαποστῆναι. 
ΣΩ. Καὶ μήν, νὴ τὸν κύνα, δοκῶ γὲ uot οὐ κακῶς 

μαντεύεσθαι ὃ καὶ νῦν δὴ ἐνενόησα, ὅτι οἱ πάνυ παλαιοὶ 
ἄνθρωποι οἱ τυθέμενοι τὰ ὀνόματα παντὸς μᾶλλον, ὥσπερ 
καὶ τῶν νῦν οἱ πολλοὶ τῶν σοφῶν, ὑπὸ τοῦ πυκνὰ περι- 
στρέφεσθαι ζητοῦντες, ὅπῃ ἔχει τὰ ὄντα, ἀεὶ ἱλεγγιῶσι, 
κἄπειτα αὐτοῖς φαίνεται περιφέρεσθαι τὰ πράγματα καὶ 

σφίσι πώϑος αἴτιον εἶναι ταύτης τῆς δόξης, ἀλλ᾽ αὐτὰ τὰ 
πράγματα οὕτω πεφυκέναι, οὐδὲν αὐτῶν μόνιμον εἶναι 
οὐδὲ βέβαιον, ἀλλὰ δεῖν καὶ φέρεσθαι καὶ μεσεὰ εἶναι 
πάσης φορᾶς καὶ γενέσεως ἀεέ. λέγω δὲ ἐννοήσας πρὸς 
πάντα τὰ νῦν δὴ. ὀνόματα. 

EPM. Πῶς δὴ τοῦτο, ὦ Σώκρατες; 
Z4. Οὐ κατενόησας ἴσως τὰ ἄρτι λεγόμενα, ὅτι παν- 

τάπασιν ὡς φερομένοις τε καὶ ῥέουσι καὶ γιγνομένοις τοῖς 
πράγμασι τὰ ὀνόματα ἐπέκειται. 

EPM. Οὐ πάνυ ἐνεθυμήϑην. 
ΣΩ. Καὶ μὴν πρῶτον μὲν τοῦτο, ὃ πρῶτον εἴπομεν, 

παντάπασιν ὡς ἐπὶ τοιούτων ἐστίν. 

EPM. Τὸ ποῖον;. 

XQ. Ἡ φρφόνησιρ᾽ φορᾶς γάρ ἐστε καὶ ῥοῦ νόησις. 
εἴη δ᾽ ἂν καὶ ὄνησιν ὑπολαβεῖν φορᾶς᾽ ἀλλ᾽ οὖν περί γε 
τὸ φέρεσθαί ἐστιν. εἰ δὲ βούλει, ἡ γνώμη παντάπασι 
δηλοῖ γονῆς σκέψιν καὶ νώμησιν᾽ τὸ γὰρ νωμᾷν καὶ τὸ 
σκοπεῖν ταὐτόν. εἰ δὲ βούλει, αὐτὸ 7) νόησις τοῦ νέου 
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ἐστὶν ἔσις᾽ τὸ δὲ νέα sivo) và ὄντα σημαίνει γιγνόμενα 
ἀεὶ εἶναι. τούτου οὖν ἐφίεσθαι τὴν ψυχὴν μηνύει τὸ | 
ὄνομα 0 θέμενος τὴν νεόεσιν. οὐ γὰρ νόησις τὸ ἀρχαῖον | 
ἐκῳλεῖτο, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἦτα εἶ ἔδει λέγειν δύο, νεόεσιν. foede. cj. Vo ££. 

ὅξι σωφροσύνη δὲ σωτηρία οὗ νῦν δὴ ἐσκέμμεθα, φρονήσεως. ir γιέ 77 | 
ι καὶ μὴν fj ys ἐπιστήμη μηνύει ὡς φερομένοις τοῖς mQdy- , | " i 
μασιν ἑπομένης τῆς ψυχῆς τῆς ἀξίας λόγου, καὶ οὔτε ἐνίων μι 
ἀπολειπομένης οὔτε προθεούσης' διὸ δὴ ἐκβάλλοντας δεῖ ἐστ) ετηρμήν. 444 
τὸ εἶ πιστήμην αὐτὴν ὀνομάζειν. σύνεσις δ᾽ αὖ οὕτω n dede 
μὲν δόξειεν dv ὥσπερ συλλογισμὸς εἶναι" ὅταν δὲ συνιέναι jn 

λέγῃ, ταὐτὸν παντάπασι τῷ ἐπίστασθαι συμβαένει λεγό- 
μενον" συμπορεύεσϑαι γὰρ λέγει τὴν ψυχὴν τοῖς πράγμασι 
τὸ συνιέναι. ᾿Αλλὰ μὴν 95 γε σοφία φορᾶς ἐφάπτεσθαι 
σημαίνει. σκοτωδέστερον δὲ τοῦτο καὶ ξενικώτερον᾽" ἀλλὰ 
δεῖ ἐκ τῶν ποιητῶν ἀναμιμνήσκεσϑαι ὅτι πολλαχοῦ λέ- 
γοῦσι περὶ Otov ἂν τύχωσι τῶν ἀρχομένων ταχὺ προϊέναι, 
ἐσύθϑη φασί. Δακωνικῷ δὲ ἀνδρὶ τῶι οὐδοκίμων καὶ ὄνομα 
ἦν Σοῦς" τὴν γὰρ ταχεῖαν ὁρμὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῦτο 
καλοῦσι. ταύτης οὖν τῆς φορᾶς ἐπαφὴν σημαίνει ἡ σοφία, 

63. ὃς φερομένων τῶν ὄντων. Καὶ μὴν τό γε ἀγαθόν, τοῦτο 
τῆς φύσεως πάσης τῷ ἀγαστῷ βούλεται τὸ ὄνομα ἐπικεῖ- 
σϑαι. ἐπειδὴ γὰρ πορεύεται τὰ ὄντα, ἕνι μὲν ἄρ᾽ αὐτοῖς 
τάχος, ἔνε δὲ βραδυτής. ἔστιν οὖν οὐ. πᾶν τὸ ταχύ, 
ἀλλά τι αὐτοῦ ἀγαστόν. τοῦ θοοῦ δὴ τῷ ἀγαστῷ αὕτη 
ἡ ἐπωνυμία ἐσεί, τὸ ἀγαθόν. 

ΧΧΥΕΙ. δικαιοσύνη δέ, ὅτι μὲν ἐπὶ τῇ τοῦ δικαίου 
συνέσει τοῦτο κεῖται τὸ ὄνομα, ῥάδιον συμβαλεῖν" αὐτὸ 
δὲ τὸ δίκαιον χαλεπόν. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἔοικε μέχρι μέν 
του ὁμολογεῖσθαι παρὰ πολλῶν, ἔπειτα δὲ ἀμφισβητεῖαθαι. 
ὅσοι γὰρ ἡγοῦνται τὸ πᾶν εἶναι ἐν πορείᾳ, τὸ μὲν πολὺ 
αὐτοῦ ὑπολαμβάνουσι τοιοῦτόν τε εἶναι, οἷον οὐδὸν ἄλλο 
ἢ χωρεῖν, διὰ δὲ τούτου παντὸς εἶναί τι διεξιόν, δὲ οὗ 
πάντα τὰ γιγνόμενα γίγνεσθαι. εἶναι δὲ τάχιστον τοῦτο 

γνώ: λει 5 
p 2s. 
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καὶ λεπτότατον. οὐ γὰρ ἂν δύνασθαι. ἄλλως διὰ τοῦ ἐόντος 

K μεν μὲ ̂£ ναι παντός, εἰ μὴ λεπτότατόν τε ἦν, ὥστε αὐτὸ μηδὲν 

"y LN στέγειν, καὶ τάχιστον, ὥστε χρῆσθαι ὥσπερ ἑσεῶσε roig 
᾿ ἄλλοις. ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἐπιτροπεύει τὰ ἄλλα πάντα Oii, 

τοῦτο τὸ ὄνομα ἐκλήθη ὀρθῶς δίκαιον, εὐστομίας ἕνεκα 
" τοῦ κάππα δύναμιν προσλαβόν. μέχρι μὲν οὖν ἐνταῦϑα, 

νῦν δὴ ἐλέγομεν, παρὰ πολλῶν ὁμολογεῖται τοῦτο εἶναι 

ds dando 744. τὸ δίκαιον" | ἐγὼ δέ, ὦ Ἑρμόγενες, ἅτε λεικαρὴς ὧν περὶ 

αὐτοῦ, ταῦτα μὲν πάντα διαπέπυσμαι ἐν ἀποῤῥήτοις, ὅ Ott 
τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ αἴτιον — Oi ὃ γὰρ γίγνεταε, 
τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ αἵἴειον — καὶ ἰδίᾳ καλεῖν ἔφη τις τοῦτο 
ὀρθῶς ἔχειν διὰ ταῦτα ἐπειδὰν δ᾽ ἠρέμα αὐτοὺς ἔπανε- 
ρωτῶ ἀκούσας ταῦτα μηδὲν ἧττον, Τί οὖν ποτ᾽ ἔσειν, 
ὦ ἄριστε, δίκαιον, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει; δοκῶ τε ἤδη 
μακρότερα τοῦ προσήκοντος ἐρωτῷν καὶ ὑπὲρ τὰ ἐσκαρε- 

Y od μένα ἄλλεσθαι. ἱκανῶς ydo μέ φασι πεπύσϑαι καὶ ἀκη- 
ΓΟ κοέναι, καὶ ἐπιχειροῦσι, βουλόμενοι ἀποπειμπλάναε με, 

ἄλλος ἄλλα ἤδη λέγειν, καὶ οὐκέτι συμφωνοῦσιν. ὁ μὲν 
γἄρ τίς φησι τοῦτο εἶναι δίκαιον, τὸν ἥλιον" τοῦτον γὰρ 

μόνον διαϊόντα καὶ κάοντα ἐπιτροπεύειν τὰ ὄντα. ἐπειδὰν 
οὖν τῷ λέγω αὐτὸ ἄσμενος ὡς καλόν τι ἀκηκοώς, κατα- 
γελᾷ μου οὗτος ἀκούσὰς καὶ ἐρωτῷ, εἰ οὐδὲν δίκαιον οἶμαι 
εἶναι ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἐπειδὰν ὁ ἥλιος δύῃ. λιπαροῦν- 05. 

7. 3 τὸς οὖν ἐμοῦ ὅ τι αὖ ἐκεῖνος λέγει, αὐτὸ τὸ πῦρ φησί" 
fr. Pet. 73. τοῦτο δὲ οὐ ῥάδιόν ἐστιν εἰδέναι" ὁ δὲ οὐκ αὐτὸ τὸ πῦρ 

φησίν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ θερμὸν τὸ ἐν τῷ πυρὶ ἐνόν. ὁ δὲ 
dh. A00. 5, τούτων μὲν πάντων καταγελᾷν φησίν, εἶναι δὲ τὸ δίκαιον 

0 λέγει ᾿Δναξαγόρας, νοῦν εἶναι τοῦτο αὐτοκράτορα γὰρ 
αὐτὸν ὄντα καὶ οὐδενὶ μεμιγμένον πάντα φησὶν αὐτὸν 
κοσμεῖν τὰ πράγματα διὰ πάντων ἰόντα. ἐνταῦϑα δὴ 
ἐγώ, ὦ φίλε, πολὺ ἐν πλείονι ἀπορίᾳ εἰμὶ ἢ “πρὶν ἐπιζχει- 
φῆσαι μανθάνειν περὶ ταῦ δικαίου, ὅ τί ποτ᾽ ἔστιν. ἀλλ᾽ 
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οὖν οὗπερ ἕνεκα ἐσκοποῦμεν, τό ys ὄνομα τοῦτο φαίνεται 
αὐτῷ διὰ ταῦτα κεῖσθαι. 

EPM. Φαίνει μοι, ὦ Σώκρατες, ταῦτα μὲν ἀκηκοέναι 

του καὶ οὐκ αὐτοσχεδιάζειν. 
ΣΩ. Τί δὲ τάλλα; 

EPM. Οὐ πάνυ. 
XXVIIK 292. "ἄκουε 65: ἴσως γὰρ &v σε καὶ τὰ 

ἐπίλοιπα ἐξαπατήσαιμι, cg οὐκ ἀκηκοὼς λέγω. Μετὰ 

dí. yàg δικαιοσύνην τί ἡμῖν λείπεται; ἀνδρείαν, οἶμαι, οὔπω 

διήλϑομεν. ἀδικία μὲν γὰρ δῆλον ὅτι ἐστὶν ὄντως ἐμπόδι- 
σμα τοῦ διαϊόντος, ἀνδρεία δὲ σημαίνει, ὡς ἐν μάχῃ 
ἐπονομαξομένης τῆς ἀνδρείας" μάχην δ᾽ εἶναι ἐν τῷ ὄντι, 
εἴπερ δεῖ, οὐκ ἄλλο τι ἢ τὴν ἐναντίαν ῥοήν' ἐὰν οὖν τις 

' ἐξέλῃ τὸ δέλεα τοῦ ὀνόματος τῆς ἀνδρείας, αὐτὸ μηνύει τὸ 
ἔργον τὸ ὄνομα ἡ ἀνρεία. δῆλον οὖν ὅτε οὐ πάσῃ δοῇ 
ἡ ἐναντία Qo?) ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ τῇ παρὰ τὸ δίκαιον 
δεούσῃ" | οὐ γὰρ ὧν ἐπῃνεῖτο ἡ ἀνδρεία. καὶ τὸ ἄφδεν καὶ 
ὁ ἀνὴρ ἐπὶ παραπλησίῳ τινὶ τούτῳ ἐστί, τῇ ἄνω δοῇ. 
Γυνὴ δὲ γονή μοι φαίνεται βούλεσϑαι εἶναι. ΤῸ δὲ θῆλυ 
ἀπὸ τῆς ϑηλῆς τι | φαίνεται ἐπωνομάσϑαι. ἡ δὲ ϑηλὴ ἀρά 
γε, ὦ Ἑρμόγενες, ὅτι τεϑηλέναι ποιεῖ, ὥσπερ τὰ ̓ ἀρδόμενα; 

EPM. ἜἘοικέ ys, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Kol μὴν αὐτό γε τὸ θάλλειν τὴν αὔξην μοι 
δοκεῖ ἀπειιάξειν τὴν τῶν νέων, ὅτι ταχεῖα καὶ ἐξαιφνιδία 

γίγνεται. olóvate οὖν. μεμέμηται τῷ ὀνόματι, συναρμόσας 
ἀπὸ τοῦ ϑεῖν καὶ ἄλλεσϑαι τὸ ὄνομα. ᾿Α4λλ᾽ οὐ yàg ἐπι- 
σκοπεῖς μὲ ὥσπερ ἐκτὸς δρόμον φερόμενον, ἐπειδὰν λείου" Δ ὅν. 8 

ἐπιλάβωμαι. λοιπὰ δὲ ἡμῖν ἔτι συχνά ἐστι τῶν δοκούντων uini 
σπουδαίων εἶναι. ᾿ 

EPM. ᾿Α4ληϑῆ λέγεις. 
ὅ7γ ΣΩ. Ὧν γ᾽ ἔστιν ἕν καὶ τέχνην ἰδεῖν, ὅ τί ποτε βού- 
Acta εἶναι. 

EPM. Πάνυ μὲν ovv. 

PLATO VI. ὃ 
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Z9. Οὐκοῦν τοῦτό ys ἕξιν νοῦ σημαίνει, τὸ μὲν ταῦ 
ἀφελόντι, ἐμβαλόντι δὲ τὸ οὗ μεταξὺ τοῦ zi καὶ τοῦ νῦ 
καὶ τοῦ ἥτα; 

EPM. Καὶ μάλα γε γλίσχρως, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ὦ μακάριε, οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι τὰ πρῶτα ὀνόματα 

dove fof. pv. τεθέντα κατακέχωσται ἤδη ὑπὸ τῶν βουλομένων τραγῳ- 
: dg yd i^ δεῖν αὐτά, περιτιϑέντων γράμματα καὶ ἐξαιρούντων εὐ- 
Plen. 7f. €. je ^p, δτομίας ἕνεκα καὶ πανταχῆ στερεφόντων καὶ ὑπὸ wei 
Xj 40. λωπισμοῦ καὶ ὑπὸ χρόνου. ἐπεὶ iv τῷ κατόπερῳ οὐ 

δοκεῖ σοι ἄτοπον εἶναι τὸ ἐμβεβλῆσϑαι τὸ ῥῶ; ἀλλὰ vo 
αὕτα, οἶμαι, ποιοῦσιν οἱ τῆς μὲν ἀληθείας οὐδὲν φρον- 

πῆδρρισί. δε 9t 4 είξοντες, τὸ δὲ στόμα πλάττοντες, ὥστ᾽ ἐπεμβάλλοντες 
2 d Jua moli ἐπὶ τὰ πρῶτα ὀνόματα τελευτῶντες ποιοῦσι μηδ᾽ 
7 5j 2 Z ;7.üv ἕνα ἀνθρώπων συνεῖναι ὅ ví ποτε βούλεται τὸ ὄνομα" 
P γον, “4. ὥσπερ καὶ τὴν σφίγγα ἀντὶ φιγγὸς σφίγγα καλοῦσι, καὶ 
Yovv κα. 1-27. ἄλλα πολλά. 

EPM. Ταῦτα μὲν ἔστιν οὕτως, ὦ Σώκρατες. 
ZQ. Ei δ᾽ αὖ τις ἐάσει καὶ ἐντυϑέναι καὶ ἐξαιρεῖν ὅδ. 

Gvr ἂν βούληταί tug εἰς τὰ ὀνόματα, πολλὴ εὐπορία 
ἔσται καὶ πᾶν ἂν παντί τις ὄνομα πράγματι προσαρμόσειεν. 

EPM. ᾿Α4ληϑῆ λέγεις. 

EQ. ᾿Αληϑῆ μέντοι. ἀλλὰ τὸ μέτριον, οἶμαι, δεῖ 
φυλάττειν καὶ τὸ εἰκὸς σὲ τὸν σοφὸν ἐπιστάτην. 

EPM.  Boviolumv ἄν. 
XXEX. 29. Kol ἐγώ σοι ξυμβούλομαι, o 'Eguó- 

Ἀ2,465. μἡμώκγενες. ἀλλὰ μὴ λίαν, ὦ δαιμόνιε, | ἀκριβολογοῦ, μή μ᾽ 
γνισης, paÁvtes δ᾽ ἀἰπογυιώσῃς μένεος. ἔρχομαε γὰρ ἐπὶ τὴν κορυφὴν ὧν 

kwis δὲ Ad dup “εἴρηκα, ἐπειδὰν usrk τέχνην μηχανὴν ἐπισκεψώμεϑα. 
μηχανὴ γάρ μοι δοκεῖ τοῦ ἄνειν ἐπὶ πολὺ σημεῖον εἶναι" 
τὸ γὰρ μῆκος πρὸς τὸ πολὺ σημαίνει. ἐξ ἀμφοῖν οὖν 
τούτοιν ξύγκειται, μήκους τε καὶ τοῦ ἄνειν, τὸ ὄνομα ἡ 
μηχανή. ᾿Αλλ᾽, ὅπερ δὴ νῦν εἶπον, ἐπὶ τὴν κορυφὴν δεῖ 
τῶν εἰρημένων ἐλθεῖν" ἀρετὴ γὰρ καὶ κακία ὅ τε βούλεται 
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τὰ ὀνόματα ξητητέα. τὸ μὲν ovv ἕτερον οὔπω καϑορῶ, 
τὸ δ᾽ ἕτερον δοκεῖ μοι κατάδηλον εἶναι. ξυμφωνεῖ γὰρ 
τοῖς ἔμπροσθεν πᾶσιν. ἅτε γὰρ ἰόντων τῶν πραγμάτων, 
σπᾶν τὸ κακῶς ἰὸν κακία ἂν εἴη" τοῦτο δὲ ὅταν ἐν ψυχῇ 

gj, τὸ κακῶς ἱέναι ἐπὶ τὰ πράγματα, μάλιατα τὴν τοῦ 

ὅλου ἐπωνυμίαν ἔχει τῆς κακίας. τὸ δὲ κακῶς ἐέναι ὃ τί 
ποτ᾽ ἔστι, δοκεῖ μοι δηλοῦν καὶ ἐν τῇ δειλίᾳ, O οὕπω 
διήλθομεν ἀλλ᾽ ὑπερέβημεν, δέον αὐτὸ μετὰ τὴν ἀνδρείαν 
σκέψασθαι" δοκοῦμεν δέ μοε καὶ ἄλλα πολλὰ ὑπερβεβη- 
κέναι. ἡ δ᾽ οὖν δειλία τῆς ψυχῆς σημαίνει δεσμὸν εἶναι 
ἐσχυρόν᾽ τὸ γὰρ λίαν ἰσχύς τίς ἐστε" δεσμὸς οὖν ὃ λίαν 
καὶ o μέγιστος τῆς ψυχῆς ἡ δειλία dv εἴη" ὥσπερ ys καὶ 
ἢ ἀπορία κακόν, καὶ πῶν, og ἔοικεν, ὅ τι ἂν ἐμποδὼν 
ἢ τῷ ἱέναι καὶ πορεύεσθαι. τοῦτ᾽ οὖν φαίνεται τὸ κακῶς 
ἐέναι δηλοῦν, τὸ ἰσχομένως τε καὶ ἐμποδιξομένως πορεύ- 
εσϑαι, ὃ δὴ ψυχὴ ὅταν ἔχῃ, κακίας “μεστὴ γίγνεται. εἰ 
δ᾽ ἐπὶ τοιούτοις ἡ κακία ἐστὶ τοὔνομα, τοὐναντίον τούτου 
ἡ ἀρετὴ ἂν εἴη, σημαῖνον πρῶτον μὲν εὐπορίαν, ἔπειτα 
λελυμένην τὴν ῥοὴν τῆς ἀγαϑῆς ψυχῆς εἶναι ἀεί, ὥστε 
τὸ doyérog καὶ τὸ ἀκωλύτως ἀεὶ δέον ἐπωνυμίαν εἴληφεν, 

εἷς ἔοικε, τοῦτο τοὔνομα. ὀρϑῶς μὲν ἔχει ἀειρείτην καλεῖν, 
ἴσως 0k αἱρετὴν λέγει, εἷς οὔσης ταύτης τῆς ἕξεως αἷρε- 
τωτάτης᾽ ξυγκεκρότηται δὲ καὶ καλεῖται ἀρετή. καὶ ἴσως 
ps αὖ φήσεις πλάττειν" ἐγὼ δέ φημι, εἴπερ ὃ ἔμπροσϑεν 

εἶπον ὀρθῶς ἔχει, ἡ κακία, καὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὴν ἀρε- 
τὴν ὀρϑῶς ἔχειν. 

EPM. Τὸ δὲ δὴ κακόν, δὲ οὗ 1 πολλὰ τῶν ἔμπρο- 
σϑεν εἴρηκας, τί ὧν νοοῖ τοὔνομα; 

ΣΘ. "Aronóv τι νὴ Δί᾽ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ χαλεπὸν ξυμ- 
βαλεῖν. ἐπάγω οὖν καὶ τούτῳ ἐκείνην τὴν μηχανήν. 

EPM. Ποίαν ταύτην; 

ΣΩ. Τὴν τοῦ βαρβαρικόν τι καὶ τοῦτο φάναι 
εἶναι. 
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EPM. Kal ἔοικάς ys ὀρθῶς λέγοντι. ἀλλ᾽ εἰ δοκεὶ, 

ταῦτα μὲν ἐῶμεν, τὸ δὲ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν πειρώμεθα 
ἰδεῖν, πῇ εὐλόγως ἔχει. 

ΣΩ. Τὸ μὲν τοίνυν αἰσχρὸν καὶ δὴ κατάδηλόν μοι 
φαίνεται ὃ voti: καὶ τοῦτο γὰρ τοῖς ἔμπροσϑεν ὁμολο- 
γεῖται. τὸ γὰρ ἐμποδίζον καὶ ἔσχον τῆς δοῆς τὰ ὄντα λοι- 
δορεῖν μοι φαίψεται διὰ παντὸς 0 τὰ ὀνόματα τιθείς, καὶ 
νῦν τῷ ἀεὶ ἴσχοντι τὸν ῥοῦν τοῦτο τοὔνομα ἔϑετο ἀει- 
σγχοροῦν᾽ νῦν δὲ συγκροτήσαντες αἰσχρὸν καλοῦσιν. 

EPM. Τί δὲ τὸ καλόν; 

γ λέγουσί γε- — Z9. Τοῦτο χαλεπώτερον κατανοῆσαι. καίτοι λέγει γε 
uni αὐτὸ mS mpi xal ἃ μήκει τοῦ οὐ PN EE Kot Ao dv. 

Z9. E ritas τις ἔοικεν Sisi nie τοῦτο 
τὸ ὄνομα. 

EPM. Πῶς Ajytic; 
ΣΩ. Φέρε, τί οἴει σὺ εἶναι τὸ αἴτιον κληθῆναι ἑκάστῳ 7! 

τῶν ὄντων; ἀρ᾽ οὐκ ἐκεῖνο τὸ τὰ ὀνόματα ϑέμενον ; 
EPM. Πάντως που. 

Z9. " Οὐκοῦν διάνοια ἂν εἴη τοῦτο ἤτοι ϑεὼν j j cs- 
ϑρώπων ἢ ἀμφότερα; 

EPM. Ναί. 

Z2. Οὐκοῦν τὸ καλέσαν τὰ πράγματα die τὸ καλὸν 
ταὐτόν ἐστι τοῦτο, διάνοια; 

EPM. Φαίνεται. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὅσα μὲν ἂν νοῦς τε καὶ διάνοια 
ἐργάσηται, ταῦτά ἐστι τὰ ἐπαινετά, ἃ δὲ μή, ψεκτά; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
Z9. Τὸ οὖν ἰατρικὸν ἑκτρικὰ ἐργάξεταε καὶ τὸ τε- 

κτονικὸν τεκτονικά; ἢ πῶς λέγεις; 

EPM. οΟὔὕτως ἔγωγε. 
ΣΩ. Καὶ τὸ καλὸν ἄρα καλά; 
EPM. “δεῖ γέ τοι. 
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Z0. Ἔστι δέ γε τοῦτο, ὥς φαμεν, διάνοια; 
EPM. Πάνυ ye. 

ΣΩ. ᾿Ορϑῶς ἄρα φρονήσεως αὕτη ἡ ἐπωνυμία dari 
τὸ καλὸν τῆς τὰ τοιαῦτα ἀπεργαζομένης, ἃ δὴ καλὰ 
φάσκοντες εἶναι ἀσπαζξζόμεθα. 

EPM. Φαίνεται. 

XXX. ΣΩ. Τί οὖν ἔτι ἡμῖν λοιπὸν τῶν τοιούτων; 
EPM. Ταῦτα τὰ περὶ τὸ ἀγαθόν τε καὶ καλόν, 

ξυμφέροντά τε καὶ λυσιτελοῦντα καὶ | ὠφέλεμα καὶ κερδα- 
λέα, καὶ τἀναντία τούτων. 

74. ΣΏΩ. Οὐκοῦν τὸ μὲν ξυμφέρον ἤδη που κἂν σὺ εὕροις 
ἐκ τῶν προτέρων ἐπισκοπῶν᾽ τῆς γὰρ ἐπιστήμης ἀδελφόν 
τι φαίνεται. οὐδὲν γὰρ ἄλλο δηλοῖ 7] τὴν ἅμα φορὰν τῆς 
ψυχῆς μετὰ τῶν πραγμάτων, καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ τοιούτου 
“πραττόμενα συμφέροντά τε καὶ σύμφορα κεκλῆσθαι ἀπὸ 

τοῦ συμπεριφέρεσθαι. 9), IM. ins γώ —— As? τοῦ J vu rte. £n. 
EPM. "Eoi. 

ΣΩ. Τὸ δὲ γι γε κερδαλέον ἀπὸ τοῦ κέρδους. κέρδος δὲ 

νῦ ἀντὶ τοῦ δέλτα ἀποδιδόντι ἐς τὸ ὄνομα δηλοῖ O βού- 
Aetui* τὸ γὰρ ἀγαθὸν κατ᾽ ἄλλον τρόπον ὀνομάξει. ὅτι 
γὰρ κεράννυται ἐς πάντα διεξιόν, ταύτην αὐτοῦ τὴν 
δύναμιν ἐπονομάξων ἔϑετο τοὔνομα δέλτα δ᾽ ἐνθεὶς ἀνεὶ 
τοῦ νῦ κέρδος ἐφθέγξατο. 

EPM. Μυσιτελοῦν δὲ τί δή; 
Z&. Ἔοικεν, ὦ Ἑρμόγενες, οὐχὶ καθάπερ οὗ κάπηλοι 

αὐτῷ γρώνται, ἐὰν τὸ ἀνάλωμα. ἀπολύῃ, οὐ ταύτῃ λέγειν λύειν τὰ τέλη 
μοι δοκεῖ τὸ dide. ἀλλ᾽ ὅτι τάχιστον ὃν τοῦ PELA ven rin 

ἴστασθϑαι ovx ἐᾷ τὰ πράγματα, οὐδὲ τέλος λαβοῦσαν τὴν ἘΞ 

φορὰν τοῦ φέρεσθαι στῆναί τε καὶ παύσασθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
λύει αὐτῆς ἂν τι ἐπιχειρῇ τέλος ἐγγίγνεσθαι, καὶ παρέχει 
ἄπαυστον καὶ ἀϑάνατον αὐτήν᾽ ταύτῃ μοι δοκεῖ ἐπιφη- 
μίσαι τὸ ἀγαϑὸν λυσιτελοῦν" τὸ γὰρ τῆς φορᾶς λύον τὸ 

qj. τέλος λυσιτελοῦν καλέσαι. ᾿Θφέλιμον δέ, ξενικὸν τοὔνομα, 
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ᾧ καὶ Ὅμηρος πολλαχοῦ κέχρηται, τῷ ὀφέλλειν- ἔστι δὲ 
τοῦτο τοῦ αὔξειν καὶ ποιεῖν ἐπωνυμία. 

XXXI. EPM. Τὰ δὲ δὴ τούτων ἐναντία πῶς ἔχει 

ἡμῖν; 
ΣΏ. "Oca μὲν ἀπόφησιν αὐτῶν, ὥς yé μοι δοκεῖ, 

οὐδὲν δεῖ ταῦτα διεξιέναι. 
EPM. Ποῖα ταῦτα; 

Z8. ᾿Αξύμφορον καὶ ἀνωφελὲς καὶ ἀλυσιτελὲς καὶ 
ἀκερδές. 

EPM. "A95 λέγεις. 
Z9. ᾿Αλλὰ βλαβερόν ys καὶ ξημιώδερ. 
EPM. Ναί. El 
Z9. Kei τὸ μέν γε βλαβερὸν τὸ βλάπτον τὸν δοῦν 

εἶναι λέγει" τὸ δὲ βλάπτον αὖ σημαίνει βουλόμενον ἄπτειν᾽ 
τὸ δὲ ἅπτειν καὶ δεῖν ταὐτόν ἐστε, τοῦτο δὲ πανταχοῦ 
ψέγει. τὸ βουλόμενον οὖν ἅπτειν δοῦν ὀρθότατα μὲν ἂν 
εἴη βουλαπτεροῦν, καλλωπισϑὲν δὲ καλεῖσϑαί uot φαίνεται 
βλαβερόν. 

EPM. Ποικίλα γέ σοι, ὦ Σώκρατες, ἐκβαίνει τὰ 

JU) Ζγρν Ping. 25. EPM. ᾿Αληϑῆ λέγεις" ἀλλὰ δὴ τὸ ζημιῶδες τί ἂν εἴη; ̂ 
vdpp. or. Jerm.462:9.,— Τί δ᾽ dv εἴη ποτὲ ξημιῶδες; θέασαι, ὦ Eouó- 

γενες, ὡς ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω λέγων ὅτι προστιϑέντες γράμ- 
ματα καὶ ἐξαιροῦντες σφόδρα ἀλλοιοῦσι τὰς τῶν ὀνομάτων 

διανοίας, οὕτως, ὥστε σμικρὰ πάνυ παραστρέφοντες ἐνίοτε 
τἀναντία ποιεῖν σημαίνειν " olov καὶ ἐν τῷ δέοντι" ivevó- 
σὰ γὰρ αὐτὸ καὶ ὠνεμνήσθην ἄρτι ἀπὸ τοῦδε, ὃ ἔμελλόν 
σοι ἐρεῖν, ὅτι ἡ μὲν νέα φωνὴ ἡμῖν ἡ καλὴ αὕτη καὶ tov- 
ναντίον περιέτρεψε μηνύειν τὸ δέον καὶ τὸ (mu, 
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ἀφανίξουσα ὃ τι νοεῖ, ἡ δὲ παλαιὰ ἀμφότερον δηλοῖ ὃ 
βούλεται τοὔνομα. 

EPM. Πῶς λέγεις; 

ΣΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ. οἶσθα ὅ ὅτι ol παλαιοὶ oi ἡμέτεροι 
τῷ ἰῶτα καὶ τῷ δέλτα εὖ μάλα ἐχρῶντο, καὶ οὐχ ἥκιστα 

ci γυναῖκες, αἵπερ μάλιστα τὴν ἀρχαίαν φωνὴν σώξουσι. Pee ov. 2, 44. 

νῦν δὲ ἀντὶ uiv τοῦ ira ἢ εἶ ἢ ἧτα μεταστρέφουσιν, 
ἀντὶ δὲ τοῦ δέλτα ξῆτα, eg δὴ μεγαλοπρεπέστερα ὄντα. 

EPM. Πῶς δή; ; 
Z:Q. Οἷον oi uiv ἀρχαιότατοε ἱμέραν τὴν ἡμέραν 

ἐκάλουν, οἱ δὲ ἑμέραν, οἱ δὲ νῦν ἡμέραν. 
EPM. Ἔστι ταῦτα. 

75. ΣΩ. Οἶσϑα οὖν ὅτι μόνον τοῦτο δηλοῖ τὸ ἀρχαῖον 

ὄνομα τὴν διάνοιαν τοῦ ϑεμένου; ὅτι γὰρ ἀσμένοις τοῖς 
ἀνθρώποις καὶ ἱμείρουσιν ἐκ τοῦ σκότους τὸ φῶς ἐγίγνετο, 
ταύτῃ ὠνόμασαν ἱμέραν. JUjrrrv. dri aue pep paar. τεῦ γα. 

EPM. Φαίνεται. 

L9. Νῦν δὲ γὲ τετραγῳδημένον οὐδ᾽ ἂν κατανοήσαις é 7 Ζ 

ὅ τι βούλεται ἡ ἡμέρα. καΐτοι τινὲς οἴονται , ὡς δὴ ἡ 
ἡμέρα ἥμερα ποιεῖ, διὰ ταῦτα ὠνομάσθαι αὐτὴν οὕτως. 

. EPM. δοκεῖ μοι. 

ΣΩ. Kol τό γε ξυγὸν οἶσϑα ὅτι δνογὸν ol καλαὶ ἐκάλουν. 
EPM. Πάνυ γε. 

ΣΏ. Kol τὸ μὲν γε ξυγὸν οὐδὲν δηλοῖ, τὸ δὲ τοῖν σνεῖν 79. (ot 

δυοῖν ἕνεκα τῆς δέσεως dg τὴν ἀγωγὴν ἐπωνόμασται δυογὸν 2», 7:22. τέ 

δικαίως νῦν δὲ ξυγόν. καὶ ἄλλα πάμπολλα οὕτως ἔχει. p T 

X EPM. Φαίνεται. p). 

XQ. Κατὰ ταῦτα τοίνυν πρῶτον μὲν τὸ δέον οὕτω jfi. 77. κ' 
λεγόμενον τοὐναντίον σημαίνει πᾶσι τοῖς περὶ τὸ ἀγαϑὸν τα τὰ — 

ὀνόμασιν" ἀγαθοῦ γὰρ ἰδέα οὖσα τὸ δέον φαίνεται δεσμὸς 
εἶναι καὶ κώλυμα φορᾶς, ὥσπερ ἀδελφὸν ὃν τοῦ βλαβεροῦ. 

76  EPM. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες, οὕτω φαίνεται. 
ZO. AM οὐκ ἐὰν τῷ ἀρχαίῳ ὀνόματι χρῇ, ὃ πολὺ 
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μᾶλλον εἰκός ἐστιν ὀρθῶς κεῖσθαι ἢ τὸ | νῦν, ἀλλ᾽ ὁμολο- 
γήσει τοῖς πρόσθεν ἀγαθοῖς, ἐὰν ἀντὶ τοῦ εἶ τὸ (da 
ἀὠποδιδῷς, ὥσπερ τὸ παλαιόν᾽ διὸν γὰρ αὖ σημαίνει, ἀλλ᾽ 

οὐ δέον, τἀγαθόν, ὅπερ δὴ ἐπαινεῖ. καὶ οὕτως ovx ἐνα»- 
ειοῦται αὐτὸς αὐτῷ O τὰ ὀνόματα τιθέμενος, ἀλλὰ δέον 

καὶ ὠφέλιμον καὶ λυσιτελοῦν καὶ κερδαλέον καὶ ἀγαθὸν 
. καὶ ξυμφέρον καὶ εὔπορον τὸ αὐτὸ φαίνεται, ἑτέροις 
ὀνόμασι σημαῖνον τὸ διακοσμοῦν καὶ ἐὸν πανταχοῦ ἐγκε- 
κωμιασμένον, τὸ δὲ ἴσχον καὶ δοῦν ψεγόμενον. καὶ δὴ καὶ 
τὸ ξζημιῶδες, ἐὰν κατὰ τὴν ἀρχαίαν φωνὴν ἀποδῷς ἀντὶ 
τοῦ ζῆτα δέλτα, φανεῖταί σοι κεῖσθαι τὸ ὄνομα ἐπὶ τῷ 
δοῦντι τὸ ἰόν, ἐπονομασϑὲν δημιώδερ. 

ΧΧΧΙΕΙ. EPM. τί δὲ δὴ ἡδονὴ καὶ λύπη καὶ ἐπι- 71 
ϑυμία καὶ τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες; 

ZQ. Οὐ πάνυ γαλεπά μοι φαίνεται, ὦ Ἑρμόγενες. 
ἥ τε γὰρ ἡδονή, ἡ πρὸς τὴν ὄνησιν ἔοικε τείνουσα πρᾶξις 
τοῦτο ἔχειν τὸ ὄνομα -- τὸ δέλτεα δὲ ἔγκειται, ὥστε ἡδονὴ 

τ. Jiu. ζει. ἀντὶ ἡονῆς καλεῖται —: ἥ vs λύπη ἀπὸ τῆρ διαλύσεως 
ἐμ. 193. τοῦ σώματος ἔοικεν ἐπονομασθῆναι, ἣν ἐν τούτῳ τῷ 

πάθει ἴσχει τὸ σῶμα. καὶ ἢ ys ἀνία τὸ ἐμποδίζον τοῦ 
ἱέναι. ἡ δὲ ἀλγηδὼν ξενικόν τι φαίνεταί μοι, ἀπὸ τοῦ 
ἀλγεινοῦ ὠνομασμένον. ὀδύνη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδύσεως τῆς 
λύπης κεκλημένῃ ἔοικεν. ἀχϑηδὼν δέ, καὶ παντὶ δῆλον 
ἀπεικασμένον τὸ ὄνομα τῷ τῆς φορᾶς βάρει. χαρὰ δὲ τῇ 

Wy διαχύσει καὶ εὐπορίᾳ τῆς δοῆς τῆς ψυχῆς ἔοικε κεκλημένῃ. 
τέρψις δὲ ἀπὸ τοῦ τερπνοῦ" τὸ δὲ τερπνὸν ἀπὸ τῆς διὰ 
τῆς ψυχῆς ἔρψεως πνοῇ ἀπεικασϑὲν κέκληταε, ἐν δίκῃ μὲν 
ὧν ἕρπνουν καλούμενον, ὑπὸ χρόνου δὲ τερπνὸν παρη)- 
μένον. εὐφροσύνη δὲ οὐδὲν προσδεῖται τοῦ διότε ῥηθῆναι" 78. 
παντὶ γὰρ δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ εὖ τοῖς πράγμασι τὴν ψυχὴν 
ξυμφέρεσϑαι τοῦτο ἔλαβε τὸ ὄνομα, εὐφεροσύνην, τό γε 
δίκαιον" ὅμως δὲ αὐτὸ καλοῦμεν εὐφροσύνην. οὐδ᾽ ἐπι- 
ϑυμία χαλεπόν" τῇ γὰρ ἐπὶ τὸν θυμὸν ἰούσῃ δυνάμει 



7$ 

499. ILA4ATONOZ KPATTAOZ. 73 

δῆλον ὅτε τοῦτο ἐκλήϑη τὸ ὄνομα. θυμὸς δὲ ἀπὸ τῆς 
ϑύσεως καὶ ξέσεως τῆς ψυχῆς ἔχοι ἂν τοῦτο τὸ ὄνομα. 
ἀλλὰ μὴν ἵμερός ys τῷ μάλιστα ἕλκοντι τὴν ψυχὴν δῷ 
ἐπωνομάσθη ᾽ ὅτι γὰρ ἱέμενος δεῖ καὶ ἐφιέμενος | τῶν πραγ- 7 ῥα A57 Σ΄ 

μάτων, καὶ οὕτω δὴ ἐπισπῷᾷ σφόδρα τὴν ψυχὴν διὰ vv — 
fov τῆς ῥοῆς, ἀπὸ ταύτης οὖν πάσης τῆς δυνάμεως 
ἥμερος ἐκλήθη. καὶ μὴν πόϑος αὖ καλεῖται σημαίνων οὐ 
τοῦ παρόντος εἶναι {ἱμέρου τε καὶ ῥεύματος), ἀλλὰ τοῦ με φρο Tí 

ἄλλοθί που ὄντος καὶ ἀπόντος, ὅθεν πόϑος ἐπωνόμασται, A 645)" 
ὃς τότε, ὅταν παρῇ οὗ τις ἐφίετο, ἵμερος ἐκαλεῖτο" ἀπο- 
γενομένου δὲ ὁ αὐτὸς οὗτος πόϑος ἐκλήθη. ἔρως δέ, ὅτι λων. 229. 
ἐσρεῖ ἔξωϑεν καὶ οὐκ οἰκεία ἐσεὶν ἡ δοὴ αὕτη τῷ ἔχοντι, 
ἄλλ᾽ ἐπείσακτος διὰ τῶν ὀμμάτων, διὰ ταῦτα ἀπὸ τοῦ 
ἐσρεῖν ἔσρος τό γε παλαιὸν ἐκαλεῖτο" τῷ γὰρ ov ἀντὶ τοῦ 

ὦ ἐχρώμεθα" νῦν δ᾽ ἔρως κέκληται διὰ τὴν τοῦ ὦ ἀντὶ 
τοῦ ov μεταλλαγήν. ᾿Αλλὰ τί ἔτι οὐ λέγεις 0 τι σκοπῶμεν; AM ferihd vet 

EPM. Δόξα καὶ τὰ τοιαῦτα πῇ σοι φαίνεται; &y «οἵ eo. 
ΣΩ. Δόξα δὴ ἤτοι τῇ διώξει ἐπωνόμασται, ἣν ἡ 

ψυχὴ διώκουσα τὸ εἰδέναι Oxm ἔχει τὰ πράγματα πο- 
φεύεται, ἢ τῇ ἀπὸ τοῦ τόξου βολῇ. ἔοικε δὲ τούτῳ μᾶλ- 
λον. ἡ γοῦν οἴησις τούτῳ ξυμφωνεῖ. οἷσιν γὰρ τῆς ψυχῆς 2»). Pisis ine 

ἐπὶ τὸ πρᾶγμα, οἷόν ἐστιν ἕκαστον τῶν ὄντων, Oniosog/ ] 7. 16 ν(ὶ- 
, " |f 1 1 , 3. otov f£es 

προσέοικεν, ὥσπερ ys καὶ ἢ βουλὴ πρὸς τὴν βολήν, καὶ 75. 
τὸ “βούλεσθαι τὸ ἐφίεσθαι σημαίνει καὶ βουλεύεσθαι" fun 
πάντα ταῦτα δόξη ixóusv ἄττα φαίνεται τῆς βολῆς ἀπει- 
κάσματα,. ὥσπερ αὖ καὶ τοὐναντίον x ἀβουλία ἀτυχία 
δοκεῖ εἶναι, αἷς οὐ βαλόντος οὐδὲ τυχόντος οὗ ἔβαλλέ τε 
καὶ ὃ ἐβούλετο καὶ περὶ οὗ ἐβουλεύετο καὶ οὗ ἐφίετο. : 

jo  EPM. Ταῦτα ἤδη μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, πυκνό- 

τερα ἐπάγειν. 
ΣΩ. Τέλος γὰφ ἤδη 8e. ἀνάγκην δ᾽ οὖν ἔτι βού- 

λομαι διαπερᾶναι, ὅτι τούτοις ἑξῆς ἐστί, καὶ τὸ ἑκούσιον. | 

τὸ μὲν ov» ἑκούσιον, τὸ εἶκον καὶ μὴ ἀντιτυποῦν, dAX,Wa-ArriTvrov, 
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ὥσπερ λέγω, εἶκον τῷ ἐόντι δεδηλωμένον ἂν εἴη τούτῳ 
τῷ ὀνόματι, τῷ κατὰ τὴν βούλησιν γιγνομένῳ: τὸ δὲ 
ἀναγκαῖον καὶ ἀντίτυπον, παρὰ τὴν βούλησιν ὄν, τὸ περὶ 
τὴν ἁμαρτίαν ἂν εἴη καὶ ἀμαϑίαν, ἀπείκασται δὲ τῇ κατὰ 
τὰ ἄγκη πορείᾳ, ὅτι δύσπορα καὶ τραχέα καὶ λάσια ὄντα 
ἴσχει τοῦ (vot. ἐντεῦθεν οὖν ἴσως ἐκλήθη ἀναγκαῖον, τῇ 

διὰ τοῦ ἄγχους ἀπεικασϑὲν πορείᾳ. Ἕως δὲ πάρεστιν ἡ 
ῥώμη, μὴ ἀνιῶμεν αὐτήν. ἀλλὰ καὶ σὺ μὴ ἀνίει, ἀλλὰ ἐρώτα. 

ΧΧΧΙΙ, EPM. Ἐρωτῶ δὴ τὰ μέγιστα καὶ τὰ 
κάλλιστα, | τήν τε ἀλήθειαν καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ὃν καὶ 
αὐτὸ τοῦτο, περὶ ὃ νῦν ὁ λόγος ἡμῖν ἐστίν, ὄνομα, δὲ ὅ 
τι τὸ ὄνομα ἔχει. 

EQ. ΜΜαίεσϑαι οὖν καλεῖς τι; 

EPM. "Eyoys, τό γε ζητεῖν. 
ΣΩ. "Eois τοίνυν ἐκ λόγον ὀνόματι συγκεκροτημένῳ, δ 1 

λέγοντος ὅτε τοῦτ᾽ ἐστὶν ὄν, οὗ τυγχάνει ξήτημα, τὸ 
ὄνομα. μᾶλλον δὲ ἂν αὐτὸ γνοίης ἐν ᾧ λέγομεν τὸ ὀνο- 
μαστόν: ἐνταῦϑα γὰρ σαφῶς λέγεε τοῦτο εἶναι ὄν, οὗ 

Jj jd 9. 2. κτὰμάσμα ἐστίν. ἡ δ᾽ ἀλήϑεια, καὶ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἔοικε 
᾿ TAU τα τ ἃ “δυγκεκροτῆσϑαι" ἡ γὰρ ϑεία τοῦ ὄντος φορὰ ἔοικε προσ- 

εἰρῆσθαι τούτῳ τῷ ῥήματι, τῇ ἀληθείᾳ, ὡς ϑεία οὖσα 

ἄλη. τὸ δὲ φεῦδος τοὐναντίον τῇ φορᾷ᾽ πάλιν γὰρ αὖ 
λοιδορούμενον ἥκει τὸ ἰσχόμενον καὶ τὸ ἀναγκαζόμενον 
ἡσυχάζειν, ἀπείκασται δὲ τοῖς καθεύδουσι" τὸ wi δὲ προσ- 
γενόμενον ἐπικρύπτει τὴν βούλησιν τοῦ ὀνόματος. τὸ δὲ 

£f por fh 4C Y, χαὶ ἡ οὐσία ὁμολογεῖ τῷ ἀληϑεῖ , τὸ (dro ἀπολαβόν᾽" 

τὼ »νἱὸν yag σημαίνει" καὶ τὸ οὐκ ὃν αὖ, ὥς τινες καὶ ὀνομά- 

ἕξουσιν αὐτὸ οὐκ ἰόν. 

EPM. Ταῦτα μέν μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, ὠνδρείως 

πάνυ διακεκροτηκέναι. εἰ δέ τίς σε ἔροιτο τοῦτο τὸ ὧν 
καὶ τὸ δέον καὶ τὸ δοῦν, τίνα ἔχει ὀρθότητα ταῦτα τὰ 
ὀνόματα -- 

ΣΩ. Τί ἂν αὐτῷ ἀποκριναίμεθα, λέγεις; ἦ γάρ; 
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EPM. Πάνυ uiv οὖν. 
42. X9. "Ev uiv τοίνυν ἄρτε που ἐπορισάμεϑα, ὥστε 
δοκεῖν τι λέγειν ἀποκρινόμενοι. . 

XEPM. T6 ποῖον τοῦτο; 

ZQ. Φάναι, ὃ dv μὴ γιγνώσκωμεν, βαρβαρικόν τι 
τοῦτ᾽ εἶναι. εἴη μὲν οὖν ἴσως ἄν τι τῇ ἀληϑείᾳ καὶ τοι- 

οὗτον αὐτῶν, εἴη δὲ κἂν ὑπὸ παλαιότητος τὰ πρῶτα 
τῶν ὀνομάτων ἀνεύρετα εἷναι" διὰ γὰρ τὸ πανταχῇ στρέ- χγ.εζελάνερω 
φεσϑαι τὰ ὀνόματα οὐδὲν θαυμαστὸν ἂν εἴη ἡ παλαιὰ ΤῊ 74- 
φωνὴ πρὸς τὴν νυνὶ βαρβαρικῆς μηδὲν διαφέρειν. 

EPM. Kal οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου λέγεις. 
ZQ. Λέγω yàg οὖν εἰκότα. οὐ μέντοι μοι δοκεῖ προ- rl 2 

φάσεις ἀγὼν δέχεσθαι, ἀλλὰ προθυμητέον ταῦτα διασκέ- fred). 
ψασϑαι. ἐνθυμηϑώῶμεν δέ, εἴ τις ἀεί, δ ὧν ἂν λέγηται "2 di Ara 
τὸ ὄνομα, ἐκεῖνα ἐρήσεταε và ῥήματα, καὶ αὖϑις αὖχ,,ν. Dan 9,4. 

δι ὧν ἂν τὰ ῥήματα λεχϑῇ, ἐκεῖνα πεύσεται, καὶ τοῦτο 
μὴ παύσεται ποιῶν, ἀρ᾽ οὐκ ἀνάγκη τελευτῶντα ἀπειπεῖν 
τὸν ἀποκρινόμενον; 

EPM. "Enos δοκεῖ. 
83. | Z9. Πότε οὖν ἀπειπὼν ὃ͵ ἀπαγορεύων δικαίως παύ- 
oit ἄν; ἀρ᾽ οὐκ ἐπειδὰν ἐπ᾽ ἐκείνοις γένηται τοῖς ὀνόμα- 
σιν, ἃ οσπερεὶ στοιχεῖα τῶν ἄλλων ἐστὶ καὶ λόγων καὶ 
ὀνομάτων; ταῦτα γάρ που οὐκέτι δίκαιον φανῆναι ἐξ 

ἄλλων ὀνομάτων ξυγκείμενα, d» ovrog ἔχῃ. οἷον νῦν δὴ £ 62. 
τὸ ἀγαθὸν ἔφαμεν ἐκ τοῦ ἀγαστοῦ καὶ ἐκ τοῦ θοοῦ ξυγκεῖ- 
σθαι τὸ δὲ ϑοὸν ἴσως φαῖμεν ἂν ἐξ ἑτέρων, ἐκεῖνα δὲ 
ἐξ ἄλλων. ἀλλ᾿ ἐάν ποτέ γε λάβωμεν ὃ οὐκέτε ἔκ τινων 
ἑτέρων ξύγκειται ὀνομάτων, δικαίως ἂν φαῖμεν ἐπὶ στοι- 
χείῳ τὸ ἤδη εἶναι καὶ οὐκέτι τοῦτο ἡμᾶς δεῖν εἰς ἄλλα 
ὀνόματα ἀναφέρειν. 

EPM. "Epows δοκεῖς ὀρθῶς λέγειν. 
ΣΩ. '4g οὖν καὶ νῦν ἃ ἐρωτᾷς τὰ ὀνόματα στοιχεῖα 
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ὄντα τυγχάνει, καὶ δεῖ αὐτῶν ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ ἤδη τὴν 
ὀρθότητα ἐπισκέψασθαι, ἥτις ἐστίν; 

EPM.  Eixóg γε. 

Z9. Eixóg δῆτα, ὦ Ἑρμόγενες " πάντα γοῦν φαίνεται 
τὰ ἔμπροσϑεν εἰς ταῦτ᾽ ἀνεληλυθέναι. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως 
ἔχει, ὥς μοι δοκεῖ ἔχειν, δεῦρο αὖ συνεπίσκεψαι μετ᾽ ἐμοῦ, 

μή τι παραληρήσω λέγων οἵαν δεῖ τὴν τῶν πρώτων Ovo- 
μάτων ὀρθότητα εἶναι. 

EPM. .éys μόνον, eg ὅσον γε δυνάμεως παρ᾽ ἐμοί 57 
ἐστι συνεπισκέψομαι. 

XXXIV. ZQ. τι μὲν τοίνυν μία γέ τις ἡ ὀρϑό- 
της παντὸς ὀνόματος καὶ πρώτον καὶ ὑσεάτου, καὶ οὐδὲν 

y: σὲ διαφέρει τῷ ὄνομα εἶναι οὐδὲν αὐτῶν, οἶμαι καὶ σοὶ 
ξυνδοκεῖ. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε: 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν ὧν ys νῦν δι νθαμεν τῶν ὀνομά- 

τῶν ἡ ὀρθότης τοιαύτη τις ἐβούλετο εἶναι, οἷα δηλοῦν 
οἷον ἕκαστόν ἐστι τῶν ὄντων. 

EPM. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Τοῦτο μὲν ἄρα οὐδὲν ἧττον καὶ τὰ πρῶτα δεῖ 

ἔχειν καὶ τὰ ὕστερα, εἴπερ ὀνόματα ἔσται. 
EPM. Πάνυ γε. 

ZQ. ᾿Αλλὰ δὴ τὰ μὲν ὕστερα, οἷς ἔοικε, διὰ τῶν προ- 
τέρων οἷά τε ἦν τοῦτο ἀπεργάζεσθαι. 

EPM. Φαίνεται. 

ΣΩ. Εἶεν" τὰ δὲ δὴ πρῶτα, οἷς οὔπω ἕτερα ὑπό- 
κειται; τίνι τρύπῳ κατὰ τὸ δυνατὸν ὅ τι μάλιστα φανερὰ 
ἡμῖν ποιήσει τὰ ὄντα, εἴπερ μέλλει ὀνόματα ̓ εἶναι; ᾿4πό- 

κριναι δέ μοι τόδε" εἰ φωνὴν μὴ εἴχομεν μηδὲ γλῶτταν, 

ἐβουλόμεθα δὲ δηλοῦν ἀλλήλοις τὰ πράγματα, &Q οὐκ ἄν, 
ὥσπερ νῦν ol ἐνεοί, ἐπεχειροῦμεν ἂν σημαίνειν ταῖς χερσὶ 

καὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι; 
EPM. Πῶς γὰρ ἂν ἄλλως, ὦ Σώκρατες; 35 
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| Z9. Ei μέν γ᾽, οἶμαι, τὸ ἄνω καὶ τὸ κοῦφον ἐβου- 
λόμεθα δηλοῦν, ἤρομεν ὧν πρὸς τὸν οὐρανὸν τὴν χεῖρα, 
μιμούμενοι αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος" εἰ δὲ τὰ 
κάτω. καὶ τὰ βαρέα, πρὸς τὴν γῆν. καὶ εἰ ἵππον €6ovra 
ἢ τε ἄλλο τῶν ξώων ἐβουλόμεθα δηλοῦν, οἶσθ᾽ ὅτι ὡς 
ὁμοιότατ᾽ ἂν τὰ ἡμέτερα αὐτῶν σώματα καὶ σχήματα 
ἐποιοῦμεν ἐκείνοις. 

EPM. ᾿Ανάγκη μοι δοκεῖ ὡς λέγεις ἔχειν. 
ΣΩ. Οὕτω γὰρ ἄν, οἶμαι, δήλωμά rov τῷ σώματι 

ἐγίγνετο, μιμησαμένου, αἷς ἔοικε, τοῦ σώματος ἐκεῖνο ὃ 
ἐβούλετο δηλῶσαι. 

EPM. Nati. 

ΣΩ. Ἐπειδὴ δὲ φωνῇ rs καὶ γλώττῃ καὶ στόματι 
βουλόμεϑα δηλοῦν, cQ οὐ τότε ἑκάστου δήλωμα ἡμῖν 
ἔσται τὸ ἀπὸ τούτων γιγνόμενον, ὅταν μίμημα γένηται 
διὰ τούτων περὶ ὁτιοῦν; 

EPM. ᾿Ανάγκη μοι δοκεῖ. . 
ZQ. Ὄνομα ἄρα ἐστίν, ὡς ἔοικε, μίμημα φωνῆς 

ἐκείνου, ὃ μιμεῖται καὶ ὀνομάξει ὁ μιμούμενος τῇ φωνῇ, 
ὅταν μιμῆται. 

EPM. Μοκεῖ μοι. 

Z9.. Μὰ δί᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοί πω δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι, 
ὦ ἑταῖρε. 

ΕΡΜ. Τί δή; 

X. Τοὺς τὰ πρόβατα μιμουμένους τούτους καὶ τοὺς΄ 

ἀλεκτρυόνας καὶ τάλλα ξῶα ἀναγκαξοίμεϑ᾽ ἂν ὁμολογεῖν 
ὀνομάζειν ταῦτα ἅπερ μιμοῦνται. 

EPM. ^49 λέγεις. 

ΣΩ. Καλῶς οὖν ἔχειν δοκεῖ σοι; 

EPM. Οὐκ ἔμοιγε. ἀλλὰ τίς ἄν, ὦ Σώκρατες, μίμη- 
σις εἴη τὸ ὄνομα; 

46 ΣΩ. Πρῶτον μέν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ἐάν, καϑάπερ 
τῇ μουσικῇ μιμούμεϑθα τὰ πράγματα, οὕτω μιμώμεϑα, 
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καίτοι τῇ φωνῇ ys xol τότε μιμούμεϑα᾽ ἔπειτα οὐκ ἐάν, 
ἅπερ 7] μουσικὴ μιμεῖται, καὶ ἡμεῖς μιμώμεϑα, οὔ μοι 
δοκοῦμεν ὀνομάσειν. λέγω δὲ τι τοιοῦτον - ἔστι τοῖς πραγ- 
μασι φωνὴ καὶ σχῆμα ἑκάστῳ, καὶ γρῶμά γε πολλοῖς; 

EPM. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Ἔοικε τοίνυν οὐκ ἐάν τις ταῦτα μιμῆται, οὐδὲ 
περὶ ταύτας τὰς μιμήσεις ἡ τέχνη ἡ ὀνομαστικὴ εἶναι. αὖ- 
ται μὲν γάρ εἰσιν ἡ μὲν μουσική, ἡ δὲ γραφική. ἦ γάρ; 

EPM. Ναί. 

ΣΩ. Τί δὲ δὴ τόδε; οὐ καὶ οὐσία δοκεῖ σοι εἶναι 
ἑκάστῳ, ὥσπερ καὶ χρῶμα καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν; πρῶτον 

αὐτῷ τῷ χρώματι καὶ τῇ φωνῇ οὐκ ἔστιν οὐσία τις ἕκα- 
τέρῳ αὐτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν, ὅσα ἠξίωται ταύτης 
τῆς προσρήσεως τοῦ εἶναι; 

EPM. "Euo:s δοκεῖ. 
ΣΩ. Tí οὖν; εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μιμεῖσϑαι δύναιτο 

ἑκάστου, τὴν οὐσίαν, γφάμμασί τε καὶ συλλαβαῖς, ἀρ᾽ οὐκ 
ἂν δηλοῖ ἕκαστον ὃ ἔστιν; ἢ οὔ; 

| EPM. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Kol τί dv φαίης τὸν τοῦτο δυνάμενον, ὥσπερ 
τοὺς προτέρους τὸν μὲν μουσικὸν ἔφησϑα, τὸν δὲ γρα- 
φικόν; τοῦτον δὲ τίνα; 

HM.» , EPM. Tovro ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ὅπερ πάλαι J7 
ξητοῦμεν, οὗτος ἂν εἶναι ὁ ὀνομαστικπός. 

XXXV. ΣΩ. Εἰ ἄρα τοῦτο ἀληϑές, ἤδη ἔοικεν 
ἐπισκεπτέον περὶ ἐκείνων τῶν ὀνομάτων ὧν σὺ ἤρου, περὶ 

τὲ σρῦν.3!. δοῆς τε καὶ τοῦ ἑέναι καὶ σχέσεως, εἰ τοῖς γράμμασι καὶ 
ταῖς συλλαβαῖς τοῦ ὄντος ἐπιλαμβάνεται αὐτῶν, ὥστε 
ἀπομιμεῖσθαι τὴν οὐσίαν, εἴτε καὶ οὔ; 

 EPM. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Φέρε δή, ἴδωμεν πότερον ἄρα ταῦτα μόνα ἐστὶ 

τῶν πρώτων ὀνομάτων ἢ καὶ ἄλλα πολλά. 
EPM. Οἷμαι ἔγωγε καὶ ἄλλα. 
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ZQ.  Eixóg γάρ. ἀλλὰ τίς ἂν εἴη ὃ τρόπος τῆς διαι- 
ρέσεως, ὅϑεν ἄρχεται μιμεῖσϑαι 0 μιμούμενος; ρα οὐκ 

ἐπείστερ συλλαβαῖς vs καὶ γράμμασιν ἡ μίμησις τυγχάνει 

οὖσα τῆς οὐσίας, ὀρϑότατόν ἐστε διελέσϑαι τὰ στοιχεῖα 
πρῶτον, ὥσπερ οἱ ἐπιχειροῦντες τοῖς ῥυθμοῖς τῶν στοι- & tegi. Sp. 40. 

χείων πρῶτον τὰς δυνάμεις διείλοντο, ἔπειτα τῶν συλλαβῶν ^ 

καὶ οὕτως ἤδη ἔρχονται ἐπὶ τοὺς ῥυθμοὺς σκεψόμενοι, 
πρότερον δ᾽ οὔ; 

EPM. Ναί. . 

88. ΣΩ. Ἶ49᾽ οὖν καὶ ἡμᾶς οὕτω δεῖ πρῶτον μὲν τὰ 

φωνήεντα διελέσθαι, ἔπειτα τῶν ἑτέρων κατὰ εἴδη τά τε ιν κατὰ τὰ 
ἄφωνα καὶ ἄφϑογγα " οὑτωσὶ γάφ που λέγουσιν οἱ δεινοὶ 227. 
περὶ τούτων᾽" καὶ τὰ αὖ φωνήεντα μὲν οὔ, οὐ μέντοι ys jj 9o V^ - ep 

ἄφϑογγα; καὶ αὐτῶν τῶν φωνηέντων ὅσα διάφορα εἴδη yi Ei 
ἔχει ἀλλήλων; καὶ ἐπειδὰν ταῦτα διελώμεθα τὰ ὄντα εὐ ἀρ παι»: 

πάντα, αὖϑις δεῖ ὀνόματα ἐπιθεῖναι, εἰ ἔστιν εἰς ἃ ἀνα- πάντα «057 e 

φέρεται πάντα, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα, ἐξ ὧν ἔστιν iOsipót iude) Kot 
αὐτά τε, καὶ εἰ ἐν αὐτοῖς ἕνεστιν εἴδη κατὰ τὸν αὐτόνξι, τ, Kal — 
τρόπον, ὥσπερ ἐν τοῖς στοιχείοις" ταῦτα πάντα weldgéreiauins Tig TX 

διαϑεασαμένους ἐπίστασϑαι ἐπιφέρειν ἕκαστον κατὰ τὴν 

ὁμοιότητα, ἐάν τε ἕν ἑνὶ δέῃ ἐπιφέρειν, ἐάν τε συγκεραν- 
νύντα πολλὰ ἑνί, ὥσπερ οἱ ξωγράφοι βουλόμενοι ἀφομοιοῦν. JJ tac 76. 

ἐνίοτε uiv ὄστρεον μόνον ἐπήνεγκαν, ἐνίοτε δὲ ὁτιοῦν 
ἄλλο τῶν φαρμάκων, ἔστι δ᾽ ὅτε πολλὰ συγκεράσαντες, ! 
olov ὅταν ἀνδρείκελον σκευνάξωσιν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, pat MEA 
αἷς ἄν, οἶμαι, δοκῇ ἑκάστη ἡ εὐιὼν δεῖσϑαι ἑκάστου φαρ- τσ. 56. 
μάκουν" οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς τὰ στοιχεῖα ἐπὶ τὰ πράγματα 
ἐποίσομεν, καὶ ἕν ἐπὶ ἕν, οὗ ἂν δοκῇ δεῖν, καὶ σύμπολλα, 
ποιοῦντες ὃ δὴ συλλαβὰς καλοῦσι, καὶ συλλαβὰς αὖ Gvv- . — ΤΙ 

τιϑέντες, ἐξ ὧν τά τε ὀνόματα καὶ τὰ ῥήματα συντί A rz j 
gl-ui x nnd ME gums ert 5. ϑέενται" καὶ πάλιν ἐκ τῶν ὀνομάτων καὶ ónucrov μέγαζ,8. 

ἤδη τι καὶ καλὸν καὶ ὅλον συστήσομεν, ὥσπερ ἐκεῖ τὸ 
ξῶον τῇ γραφικῇ, ἐνταῦϑα τὸν λόγον τῇ ὀνομαστικῇ ἢ 

-X— 
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ῥητορικῇ ἢ ἥτις ἐσεὶν ἡ τέχνη. μᾶλλον δὲ οὐχ ἡμεῖς, ἀλλὰ 54 
λέγων ἐξηνέχϑην. συνέθεσαν μὲν γὰρ οὕτως, ἥπερ σύγκει- 
ται, οἱ παλαιοί' ἡμῶς δὲ δεῖ, εἴπερ τεχνικῶς ἐπιστησό- 
μεθα σκοπεῖσθαι αὐτὰ πάντα, οὕτω διελομένους, εἴτε 
κατὰ τρύπον τά τε πρῶτα ὀνόματα κεῖται καὶ τὰ ὕστερα, 
εἴτε μή, οὕτω θεᾶσθαι. ἄλλως δὲ συνείρειν μὴ φαῦλον ἢ 
xal ov x«9" ὁδόν, ὦ φίλε Ἑρμόγενερ. 

EPM. ἬὌἬσως νὴ 4i! à Σώκρατες. 

XXXVE. ΣΩ.. Tí ovv; σὺ πιστεύεις σαυτῷ οἷός 

v ἂν εἶναι ταῦτα οὕτω διελέσϑαι; ἐγὼ μὲν γὰρ ob. 
EPM. Πολλοῦ ἄρα δέω ἔγωγε. 
ΣΩ. Ἐάσομεν οὖν, ἢ βούλει οὕτως, ὅπως ἂν δυνώ- 

μεϑα, καὶ ἂν σμικρόν τε αὐτῶν οἷοί τ᾽ ὦμεν κατιδεῖν, ἐπι- 
34... χειρώμεν, προειπόντες, ὥσπερ ὀλίγον πρότερον τοῖς ϑεοῖς, 

ὅτι οὐδὲν εἰδότες τῆς ἀληϑείας τὰ τῶν ἀνθρώπων δόγ- 
ματα περὶ αὐτῶν εἰκάξομεν, otro δὲ καὶ νῦν αὖ εἰπόντες 
ἡμῖν αὐτοῖς ἴωμεν, ὅτε εἰ μέν τι ζρηστὸν ἔδει αὐτὰ δεελέ- 

» 2A σϑαι εἴτε ἄλλον ὁντινοῦν site ἡμᾶς, οὕτως͵ ἔδεε αὐτὰ 

2h διαιρεῖσθαι, νῦν δέ, τὸ λεγόμενον, κατὰ δύναμιν δεήσει 

ἔμ i "ains περὶ αὐτῶν πραγματεύεσθαι; δοκεῖ ταῦτα; ἢ πῶς 
νη ΣΆ ὧν δι 

a KH Jem. “λέγ za 

4, ó, 10. 

y 1l. ΧἨ. 

ZQ. ΓΕελοῖα μὲν οἶμαι φανεῖσϑαι, ὦ Ἑρμόγενες, 
γράμμασι καὶ συλλαβαῖς τὰ πράγματα μεμιμημένα κατά- 

δηλα γιγνόμενα᾽ ὅμως δὲ ἀνάγκη. οὐ γὰρ ἔχομεν τούτου 
βέλτιον, εἰς ὅ τι ἐπανενέγκωμεν περὶ ἀληϑείας τῶν πρώ- 
τῶν ὀνομάτων, εἰ μὴ ἄρα δή, ὥσπερ οἱ τραγῳδοκοιοί, 
ἐπειδάν τι ἀπορῶσιν, ἐπὶ τὰς μηχανὰς καταφεύγουσι 
ϑεοὺς αἴροντες, καὶ ἡμεῖς οὕτως εἰπόντες ἀπαλλαγῶμεν, 
ὅτε τὰ πρῶτα ὀνόματα οἱ ϑεοὶ ἔϑεσαν καὶ διὰ ταῦτα 
ὀρθῶς ἔχει. ρα καὶ ἡμῖν κράτιστος οὗτος τῶν λόγων; 
ἢ ἐκεῖνος, ὅτε παρὰ βαρβάρων τινῶν αὐτὰ παρειλήφαμεν, 
εἰσὶ δὲ ἡμῶν ἀρχαιότεροι βάρβαροι; ἢ ὅτι ὑπὸ παλαιό- 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν σφόδρα ἔμοιγε δοκεῖ. 9c. 
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v7vog ἀδύνατον αὐτὰ | ἐπισκέψασθαι, ὥσπερ xol τὰ βαρ- 
βαρφικά; αὗται γὰρ ἂν πᾶσαι ἐκδύσεις εἶεν καὶ μάλα κομ- 
ψαὶ τῷ μὴ ἐθέλοντε λόγον διδόναι περὶ τῶν πρώτων 

 δνομάτων, ὡς ὀρϑῶς κεῖται. καίτοι Oro τις τρόπῳ τῶν 
σορώτων ὀνομάτων τὴν ὀρθότητα μὴ οἶδεν, ἀδύνατόν που 
τῶν γε ὑστέρων εἰδέναι, ἃ ἐξ ἐκείνων ἀνάγκη δηλοῦσθαι, 
οὖν τις πέρι μηδὲν οἶδον' ἀλλὰ δῆλον ὅτι τὸν φάσκοντα 
πεξρὶ αὐτῶν τεχνικὸν εἶϑας περὶ τῶν πρώτων ὀνομάτων 
μάλιστά τε καὶ καθαρώτατα δεὶ ἔχειν ἀποδεῖξαι, ἢ εὖ 
εἰδέναι ὅτι τά ys ὕστερα ἤδη φλνυαρήσει. ἢ σοὶ ἄλλως 
δοκεῖ; 

91. EPM. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ὦ Σώκρατες, ἄλλως. 

. Z9. "A μὲν τοίνυν ἐγὼ ἤσθϑημαι περὶ τῶν πρώτων 
ὀνομάτων, πάνυ μοι δοκεῖ ὑβριστικὰ εἶναι καὶ γελοῖα. 
τούτων οὖν σοι μεταδώσω, ἂν βούλῃ" σὺ δ᾽ ἄν τι ἔχῃς 
βέλτιόν ποϑὲεν λαβεῖν, πειρᾶσθαι xol ἐμοὶ μεταδιδόναι. 

EPM. Ποιήσω ταῦτα. ἀλλὰ ϑαῤῥῶν λέγε. 
ΧΧΧΥΕΙ. 29. Πρῶτον μὲν τοίνυν τὸ ῥῶ ἔμοιγε 

φαίνεται ὥσπερ ὄργανον εἶναι πάσης τῆς κινήσεως, ἣν 
οὐδ᾽ εἴπομεν δὲ ὅ τι ἔχει τοῦτο τοὔνομα ἀλλὰ γὰρ δῆλον 
ὅτε ἕεσις βούλεται εἶναι" οὐ γὰρ ἦτα ἐχρώμεϑα ἀλλὰ εἶ τὸ "ων Υ γον 
παλαιόν. ἡ δὲ ἀρχὴ ἀπὸ τοῦ κίειν" ξενικὸν δὲ τοὔνομα", 267, ». σ9. S 
τοῦτο δ᾽ ἐστὴν ἰέναι. si οὖν vig τὸ παλαιὸν αὐτῆς “εὕροιμεν. B nA 
ὄνομα εἰς τὴν ἡμετέραν φωνὴν συμβαῖνον, ἴεσις ἂν ὀρθῶς" 
καλοῖτο" νῦν δὲ ἀπό τε τοῦ ξενικοῦ τοῦ κίειν καὶ ἀπὸ 
τῆς τοῦ ἦτα μεταβολῆς καὶ τῆς τοῦ νῦ ἐνθέσεως κένησις 
πέκληται , ἔδει δὲ κιείνησιν καλεῖσθαι ἢ εἶσιν. ἡ δὲ στάσις ie Tar 
ἀπόφασις τοῦ ἱέναι βούλεται εἶναι, διὰ δὲ τὸν xol, cor. 

gà. σμὸν arácig ὠνόμασται. Τὸ δ᾽ οὖν ῥῶ τὸ στοιχεῖον, de 
περ λέγω, καλὸν ἔδοξεν ὄργανον εἶναι τῆς κινήσεως τῷ 
τὰ ὀνόματα τιϑεμένῳ πρὸς τὸ ἀφομοιοῦν τῇ φορᾷ" πολ- 
λαχοῦ γοῦν χρῆται αὐτῷ εἰς αὐτήν' πρῶτον μὲν ἐν αὐτῷ 
τῷ ῥεῖν καὶ δοῇ διὰ τούτου τοῦ γράμματος τὴν φορὰν 

PLATO VL : 6 
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μιμεῖται, εἶτα ἐν τῷ τρόμῳ, εἶτα ἐν τῷ τραχεῖ, ἔτι δὲ dv 
τοῖς τοιοῖσδε ῥήμασιν, οἷον κρούειν, ϑραύειν, osx, 

ϑρύπτειν, κερματίξειν, Qvufsiv: πάντα ταῦτα τὸ πολὺ 

ἀπεικάξει διὰ τοῦ δῶ" ἑώρα γάρ, οἶμαι, τὴν γλώτταν ἐν 
τούτῳ ἥκιστα μένουσαν, μάλιστα δὲ σειομένην" διὸ φαί- 
νεταί μοι τούτῳ πρὸς ταῦτα κατακεχρῆσϑαι. τῷ δ᾽ αὖ ἰῶτα — 
σ«ὐς τὰ λεπτὰ πάντα, ἃ δὴ μάλιστα διὰ πάντων ἔοι ἄν. 

διὰ ταῦτα τὸ | ἰέναι καὶ τὸ ἴεσϑαι διὰ τοῦ ἰῶτα ἀπομιμεῖται, 
ὥσπερ γε διὰ τοῦ qi καὶ τοῦ wi καὶ τοῦ σῖγμα καὶ τοῦ ᾿ 
ξῆτα, ὅτι πνευματώδη τὰ γράμματα, πάντα τὰ τοιαῦτα | 
μεμίμηται αὐτοῖς ὀνομάζων, olov τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξέν | 
καὶ τὸ σείεσϑαι καὶ ὅλως σεισμόν. καὶ ὅταν που τὸ φυ- | 
σῶδες μιμῆται, πανταχοῦ ἐνταῦϑα ὡς τὸ πολὺ τὰ τοι- 
abra γράμματα ἐπιφέρειν φαίνεται ὁ τὰ ὀνόματα τιϑέ- 
μενος. τῆς δ᾽ αὖ τοῦ δέλτα συμπιέσεως καὶ τοῦ ταῦ καὶ 45. 

ἀπερείσεως τῆς γλώττης τὴν δύναμιν γρήσιμον φαίνεται 

ἡγήσασθαι πρὸς τὴν μίμησιν τοῦ δεσμοῦ καὶ τῆς στάσεως. 
ὅτι δὲ ὀλιφϑάνει μάλιστα ἐν τῷ λάβδα ἡ γλῶττα κατιδών, 
ἀφομοιῶν ὠνόμασε τά τε λεῖα καὶ αὐτὸ τὸ ὀλισϑάνειν 
καὶ τὸ λιπαρὸν καὶ τὸ κολλῶδες καὶ τἄλλα πάντα rà τοι- 
αὔτα. ἡ δὲ ὀλισθανούσης τῆς γλώττης ἀντιλαμβάνεται ἡ 
τοῦ γάμμα δύναμις, τὸ γλίσχρον ἀπεμιμήσατο καὶ γλυχὺ καὶ | 
γλοιῶδες. τοῦ δ᾽ αὖ νῦ τὸ εἴσω αἰσθόμενος τῆς φωνῆς, 
τὸ ἔνδον καὶ τὰ ἐντὸς ὠνόμασεν, εἷς ἀφομοιῶν τοῖς | 
γράμμασι τὰ ἔργα. τὸ δ᾽ αὖ ἄλφα τῷ μεγάλῳ ἀπέδωκε, καὶ 

τῷ μήκει τὸ ἦτα, ὅτι μεγάλα τὰ γράμματα. εἰς δὲ τὸ γογ- 
γύλον τοῦ οὐ δεόμενος σημείου, τοῦτο πλεῖστον αὐτῷ εἰς 

τὸ ὄνομα ἐνεκέρασε. καὶ τἄλλα οὕτω φαίνεται προσβιβά- 

fev καὶ κατὰ γράμματα καὶ κατὰ συλλαβὰς ἑκάστῳ τῶν 

ὄντων σημεῖόν τε καὶ ὄνομα ποιῶν ὃ νομοϑέτης, ἐκ δὲ 
τούτων τὰ λοιπὰ ἤδη αὐτοῖς τούτοις συντιϑέναι ἀπομι- 
μούμενος. Αὕτη μοι φαίνεται, ὦ Ἑρμόγενες, βούλεσθαι 94 
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εἶναι ἡ τῶν ὀνομάτων ὀρϑότης, εἰ μή τι ἄλλο Κρατύλος 
ὅδε λέγει. 
XXXVII EPM. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, πολλά 

γέ μοι πολλάκις πράγματα παρέχει Κρατύλος, ὥσπερ κατ᾽ 
ἀρχὰς ἔλεγον, φάσκων μὲν εἶναι ὀρθότητα ὀνομάτων, ἥτις 
δ᾽ ἐσεὶν οὐδὲν σαφὲς λέγων, ὥστε us μὴ δύνασθαι εἰδέναι, 
πότερον ἑκὼν ἢ ἄκων οὕτως ἀσαφῶς ἑκάστοτε περὶ αὐτῶν 
λέγει. Νῦν οὖν μοι, ὦ Κρατύλε, ἐναντίον Σωκράτους 

εἰπέ, πότερον ἀρέσκει σοι $j λέγει Σωκράτης περὶ ὀνομά- 
vOv, ἢ ἔχεις πῃ ἄλλῃ κάλλιον λέγειν; καὶ εἰ ἔχεις, λέγε, 
ἕνα ἤτοι μάϑῃς παρὰ Σωκράτους ἢ διδάξῃς ἡμᾶς ἐμ- 
φοτέρους. 

KP. Τί δαί, ὦ Ἑρμόγενες; δοκεῖ σοι ῥάδιον εἶναι- 
οὕτω ταχὺ μαθεῖν re καὶ διδάξαι ὁτιοῦν πρᾶγμα, μὴ ὅτι 

τοσοῦτον, ὃ δὴ δοκεῖ ἐν τοῖς μέγιστον εἶναι; V ἐν τρῷ pn yl'6ew ^Y 
| EPM. Ma Δί᾽ ovx ἔμοιγε. ἀλλὰ τὸ τοῦ Ἡσιόδου iey.357/j- 

καλῶς μοι φαίνεται ἔχειν, τὸ εἰ καί τις σμιλρὸν ἐπὶ σμι- 

95. xeó καταϑείη, προὔργου εἶναι. εἰ ovv καὶ σμικρόν τι οἷός 
τ εἶ πλέον ποιῆσαι, μὴ ἀπόκαμνε, ἀλλ᾽ εὐεργέτει καὶ 
Σωκράτη τόνδε, δίκαιος δ᾽ sl, καὶ ἐμέ. 

Z9. Kol μὲν δὴ ἔγωγε καὶ αὐτός, ὦ Κρατύλε, οὐδὲν 
ὧν ἰσχυρισαίμην ὧν εἴρηκα, ἡ δέ μοι ἐφαίνετο, μεθ᾽ "Eg- 
μογένους ἐπεσκεψάμην, ὥστε τούτου γε ἕνεκα θαῤῥῶν 
λέγε, εἴ τι ἔχεις βέλτιον, ος ἐμοῦ ἐνδεξομένου. εἰ μέντοι 
ἔχεις τι σὺ κάλλιον τούτων λέγειν, οὐκ ἂν θαυμάξοιμι" 
δρκεῖς γάρ μοι αὐτός τε ἐσκέφϑαι τὰ τοιαῦτα καὶ παρ᾽ 
ἄλλων μεμαϑηκέναι. ἐὰν οὖν λέγῃς τι κάλλιον, ἕνα τῶν 
μαθητῶν περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων καὶ ἐμὲ γράφου. 

ΚΡ. ᾿Αλλὰ μὲν δή, ὦ Σώκρατες, ὥσπερ σὺ λέγεις, 

μεμέληκέ τέ μοι περὶ αὐτῶν καὶ ἴσως ἄν σε ποιησαίμην 
μαϑητήν. φοβοῦμαι μέντοι, μὴ τούτου πᾶν τοὐναντίον 
ἤ, ὅτι μοί πως ἐπέρχεται λέγειν πρὸς σὲ τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως, 
ὃ ἐκεῖνος ἐν Λιταῖς πρὸς τὸν Αἴαντα λέγει. φησὶ δὲ ἄγη; frio. 364. €. 

ΠΡ» 
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Alav “ιογενὲς Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
πάντα τί μοι κατὰ ϑυμὸν ἐείσω μυϑήσασθαι. 

καὶ ἐμοὶ σύ, ὦ Σώκρατες, ἐπιεικῶς φαίνει κατὰ νοῦν 
χρησμῳδεῖν, εἴτε παρ᾽ Εὐθύφρονος ἐπίπνους γενόμενος, 
εἴτε καὶ ἄλλη τις Μοῦσα πάλαι σε ἐνοῦσα ἐλελήϑει. 

ΣΩ. 'Q ᾿γαϑὲ Κρατύλε, ϑανυμάξω καὶ αὐτὸς πάλαι 
τὴν ἐμαυτοῦ σοφίαν, καὶ ἀπιστῶ. δοκεῖ οὖν uot χρῆναι 

ἐπανασχέψασθϑαι τί καὶ λέγω. τὸ γὰρ ἐξαπατᾶσϑαι αὐτὸν 
ὑφ᾽ αὐτοῦ πάντων χαλεπώτατον" ὅταν γὰρ μηδὲ σμικρὸν 
ἀποστατῇ ἀλλ᾽ ἀεὶ παρῇ 0 ἐξαπατήσων, πῶς οὐ δεινόν; 
δεῖ δή, ὡς ἔοικε, ϑαμὰ μετασερέφεσθαι ἐπὶ τὰ προειρη- 

3(2,343.y 109. μένα , καὶ πειρᾶσθαι, τὸ ἐκείνου τοῦ ποιητοῦ ) βλέπειν 
Anu hift ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω. καὶ δὴ καὶ νυνὶ ἡμεῖς ἴδωμεν 

ον οι τί ἡμῖν εἴρηται. ὀνόματος, φαμέν, ὀρϑότης ἐστὶν αὕτη, 
, tuos K pug ἐνδείξεται οἷόν ἔστε τὸ πρᾶγμα. καὶ τοῦτο φῶμεν 

' ἑκανῶς εἰρῆσϑαι; 

KP. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ πάνυ σφόδρα, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. “ιδασκαλίας ἄρα ἕνεκα τὰ ὀνόματα λέγεται; 

ΚΡ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν φῶμεν καὶ ταύτην τέχνην εἶναι καὶ δη- 
μιουργοὺς αὐτῆς; 

ΚΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Τίνας; 

ΚΡ. Οὔσπερ | σὺ κατ᾽ ἀρχὰς ἔλεγες, τοὺς νομοθέτας. 
Z4). Πότερον οὖν καὶ ταύτην φῶμεν τὴν τέχνην ἐν 97 

τοῖς ἀνθρώποις ἐγγίγνεσϑαι, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας, ἢ μή; 
βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοιόνδε. ξωγράφοι εἰσί που οἱ μὲν 
χείρους, οἱ δὲ ἀμείνους; 

ΚΡ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ol μὲν ἀμείνους τὰ αὐτῶν ἔργα καλλίω 
ματα παρέχονται, τὰ ξῶα, οἱ δὲ φαυλότερα; καὶ οἰκοδόμοι οἷσαύ- 

vog οἱ μὲν καλλίους τὰς οὐιέίας ἐργάξονται, οἱ δὲ αἰσχίους:; 
ΚΡ Ναί. 

2. fee fuper. 
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Z9. 'AQ οὖν καὶ νομοθέται οἱ μὲν καλλίω τὰ ἔργα 

αὐτῶν παρέχονται, οἱ δὲ αὐἰσίω; : 
KP. Οὔ μοι δοκεῖ τοῦτο ἔτι. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα δοκοῦσί Φοι νόμοι οἱ μὲν βατώε; οὗ 

δὲ φανλότεροι εἶναι; 
ΚΡ. Οὐ δῆτα. - 

Z9. Οὐδὲ δὴ Ovoua, og ἔοικε, δοκεῖ σοι κεῖσϑαι 
τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δὲ ἄμεινον; 

KP. Οὐ δῆτα. - 
XQ. Πάντα ἄρα τὰ ὀνόματα ὀρθῶς κεῖται; 
KP. "Oca γε ὀνόματά ἐστιν. 
ΣΩ. Τί οὖν; ὃ καὶ ἄρτι ἐλέγετο, Ἑρμογένει τῷδε £53. 

πότερον μηδὲ ὄνομα τοῦτο κεῖσθαι φῶμεν, εἰ μή τι αὐτῷ 
Ἑρμοῦ γενέσεως προσήκει, ἢ κεῖσθαι μέν; οὐ μέντοι 
ὀρϑώς γε; Ξ 

KP. Οὐδὲ κεῖσθαι ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ 
δοκεῖν κεῖσθαι, εἶναι δὲ ἑτέρον τοῦτο οὔνομα, οὗπερ καὶ 
ἡ φύσις ἡ τὸ ὄνομα δηλοῦσα. ΣΝ ἥν τὸ ὄνομα δηλοῖ: 

95. 29. Πότερον οὐδὲ ψεύδεται, ὅταν τις φῇ Ἑρμογένη 

αὐτὸν εἶναι; μὴ γὰρ οὐδὲ τοῦτο αὖ ῇ, τὸ τοῦτον φάναι 
Ἑομογένη εἶναι, εἰ μὴ ἔστιν; 

ΚΡ. Πῶς λέγεις ; 

ΣΩ. ἔἶάρα ὅτι ψευδῆ λέγειν τὸ παράπαν οὐκ ἔστιν, 

ἄρα τοῦτό σοι δύναται ὃ λόγος; συχνοὶ γάρ τινες οἱ λέ- 4.5. 

γοντες, ὦ φίλε Κρατύλε, καὶ νῦν καὶ πάλαι. " 

ΚΡ. Πῶς γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατες, λέγων γέ vig τοῦτο, 
ὃ λέγει, μὴ τὸ ὃν λέγοι, ἢ οὐ τοῦτό ἐστι τὸ ψευδῆ λέγειν, 
τὸ μὴ τὰ ὄντα λέγειν; 

Z9. Χομψότερος μὲν ὃ λόγος ἢ κατ᾽ ἐμδ καὶ κατὰ 
τὴν ἐμὴν ἡλικίαν, ὦ ἑταῖρε" ὅμως μέντοι εἰπέ μοι τοσόνδε, 
πότερον λέγειν μὲν οὐ δοκεῖ σοι εἶναι ψευδῆ, φάναι δέ; 

ΚΡ. Οὔ μοι δοκεῖ οὐδὲ φάναι. 
ΣΏ. Οὐδὲ εἰπεῖν οὐδὲ προσειπεῖν; οἷον εἴ τις ἀπαὺ- 



86 ILAATQNOZ KPATTAOZ. aS0. 

τήσας σοι ἐπὶ ξενίας, λαβόμενος τῆς χειρὸς εἴποι" Χαῖρε, 
ὦ ξένε ᾿Αϑηναῖε, υἱὲ Σμικρίωνος Ἑρμόγενες, 
οὗτος λέξειεν ἂν ταῦτα ἢ φαίη dv ταῦτα ἢ εἴποι ἂν 
ταῦτα ἢ προσείποι ἂν οὕτω σὲ μὲν οὔ, Ἑρομογένη δὲ 
τόνδε; ἢ οὐδένα; 

ΚΡ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἄλλως ἂν οὗτος 
ταῦτα φϑέγξασθϑαι. 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ἀγαπητὸν καὶ τοῦτο. πότερον γὰρ ἀληϑῆ 96. 
.] ὧν φϑέγξαιτο ταῦτα ὃ φϑεγξάμενος ἢ ψευδῆ; ἢ τὸ μέν 
τι αὐτῶν ἀληϑές, τὸ δὲ ψεῦδος; καὶ γὰρ ὧν καὶ τοῦτο 
ἐξαρκοῖ. 

ΚΡ. Ψοφεῖν ἔγωγ᾽ d» φαίην τὸν τοιοῦτον, μάτην 
αὐτὸν ἑαντὸν κινοῦντα, ὥσπερ ἂν εἴ τι χαλκεῖον κινήσειξ 
κρούσας. 

XXXIX. Z9. Φέρε δή, ἐάν πῃ διαλλαχϑώμεν, 
ὦ Κρατύλε' &Q οὐκ ἄλλο μὲν ἂν φαίης τὸ ὄνομα εἶναε, 
ἄλλο δὲ ἐκεῖνο, οὗ τὸ ὄνομά ἐστιν; 

KP. "Eyoyt. 
ZQ. Οὐκοῦν καὶ τὸ ὄνομα ὁμολογεῖς μίμημά τι εἶναι 

τοῦ πράγματος; 
ΚΡ. Πάντων μάλιστα. 

. £9. Οὐκοῦν καὶ τὰ ξωγραφήματα τρόπον τινὰ ἄλλον 
λέγεις μιμήματα εἶναι πραγμάτων τινῶν; 

KP. Naí. 

Z8. Φέρε δή" ἴσως γὰρ ἐγὼ οὐ μανθάνω ἅττα ποτ᾽ 
ἔστιν ἃ λέγεις, σὺ δὲ τάχ᾽ ἂν ὀρθῶς λέγοις" ἔστι διανεῖμαι 
καὶ προσενεγκεῖν ταῦτα ἀμφότερα τὰ μιμήματα, τά τε 
ξωγραφήματα κἀκεῖνα τὰ ὀνόματα, τοῖς πράγμασιν ὧν 
μιμήματά ἐστιν, 7] οὔ; 

KP. Ἔστιν. 
ΣΩ. Πρῶτον μὲν δὴ σκόπει τόδε. ἀρ’ ἄν τις τὴν μὲν 4. 

τοῦ ἀνδρὸς εἰκόνα τῷ ἀνδρὶ ἀποδοίη, τὴν δὲ τῆς γυναικὸς 
τῇ γυναικί, καὶ τάλλα οὕτως; 
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KP. Πάνυ uiv οὖν. 

Z4. Οὐκοῦν καὶ τοὐναντίον τὴν ul» τοῦ ἀνδρὸς τῇ 
γυναικί, τὴν δὲ τῆς γυναικὸς τῷ ἀνδρί; 

KP. Ἔστι καὶ ταῦτα. 

Z9. ἶἾΔο᾽ οὖν αὗται αἱ διανομαὶ ἀμφότεραι ὀρθαί, 
ἢ 75 ἑτέρα; 

ΚΡ. 'H ἑτέρα. 
ΣΩ. Ἣ ἂν ἑκάστῳ, οἶμαι, τὸ προσῆκόν τε καὶ τὸ 

ὅμοιον ἀποδιδῷ. 
KP. "Euows δοκεῖ. 
Z9. "Iva τοίνυν μὴ μαχώμεθα ἐν τοῖς λόγοις ἐγώ τε 

καὶ σύ, φίλοι ὄντες, ἀπόδεξαί μου ὃ λέγω. τὴν τοιαύτην 
γάρ, ὦ ἑταῖρε, καλῶ ἔγωγε διανομὴν ἐπ᾿ ἀμφοτέροις μὲν 
τοῖς μιμήμασι, τοῖς τε ξώοις καὶ τοῖς ὀνόμασιν, ὀρθήν, 447. 
ἐπὶ δὲ τοῖς ὀνόμασι πρὸς τῷ ὀρθὴν καὶ ἀληθῆ᾽ τὴν δ᾽ 
ἑτέραν, τὴν τοῦ ἀνομοίου δόσιν τὲ καὶ ἐπιφοράν, οὐκ 
ὀρθήν, καὶ ψευδῆ, ὅταν ἐπ᾽ ὀνόμασιν 1. 

ΚΡ. pd ὕπως μή, ὦ Σώκρατες, ἐν μὲν τοῖς ξωγρα- 
φήμασιν ἦ τοῦτο, τὸ μὴ. ὀρθῶς διανέμειν, ἐπὶ δὲ τοῖς 
ὀνόμασιν οὔ, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ἡ ἀεὶ ὀῤθώς. 

“σ΄. EQ. Πῶς λέγεις; τί τοῦτο ἐκείνον διαφέρει; ἀρ᾽ οὐκ 
ἔστι προσελθόντα ἀνδρί τῷ εἰπεῖν ὅτι Τοῦτί ἐστι σὸν 
γράμμα, καὶ δεῖξαι αὐτῷ, ὧν μὲν τύχῃ, ἐκείνου εἰκόνα, 
ἂν δὲ εὐχῃ, γυναικός; τὸ δὲ δεῖξαι λέγω εἰς τὴν τῶν 
ὀφθαλμῶν αἴσθησιν καταστῆσαι. 

ΚΡ. Πάνυ γε. 
Z9. Τί δέ; πάλιν αὐτῷ τούτῳ προσελθόντα εἰπεῖν 

ὅτι Τουτί ἐστι σὸν ὄνομα; ἔστι δέ που καὶ τὸ ὄνομα μί- 
μημα, ὥσπερ τὸ ξωγράφημα. τοῦτο δὴ λέγω" &Q οὐκ ἂν 
εἴη αὐτῷ | εἰπεῖν ὅτι Τουτί ἐστι σὸν ὄνομα, καὶ μετὰ τοῦτο 
εἰς τὴν τῆς ἀκοῆς αὖ αἴσθησιν καταστῆσαι, ἂν μὲν τύχῃ, 
τὸ ἐκείνου μίμημα, εἰπόντα ὅτε ἀνήρ, ἂν δὲ τύχῃ, τὸ 
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τοῦ ϑήλεος ToU ἀνθρωπίνου γένους, εἰπόντα ὅτι γυνή; 
οὐ δοκεῖ σοι τοῦτο οἷόν τ᾽ εἶναι καὶ γίγνεσθαι ἐνίοτε ; 

ΚΡ. Ἐθέλω σοι, ὦ Σώκρατες, ξυγχωρῆσαι, καὶ Éato 
οὕτως. , 

ZQ. Καλῶς γε σὺ ποιῶν, ὦ φίλε, εἰ ἔστε τοῦτο 
οὕτως ἔχον" οὐδὲν γὰρ δεῖ νῦν πάνυ διαμάχεσθαι περὶ 
αὐτοῦ. εἰ δ᾽ οὖν ἔστι τοιαύτη τις διανομὴ καὶ ἐνταῦϑα, 
τὸ μὲν ἕτερον τούτων ἀληϑεύειν βουλόμεθα καλεῖν, τὸ δ᾽ 
ἕτερον ψεύδεσθαι. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ ἔστι μὴ 103. 

quaeri fen plo Dios διανέμειν τὰ ὀνόματα μηδὲ ἀποδιδόναι τὰ προσ- 
26ιφ. A63-C. ἠκοντα ἑκάστῳ, ἀλλ᾽ ἐνίοτε τὰ μὴ προσήκοντα, εἴη ὧν καὶ 

ῥήματα ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν. εἰ δὲ ῥήματα καὶ ὀνόματα 
ἔσειν οὕτω τυθέναι, ἀνάγκη καὶ λόγους" λόγοι γάρ πον, 
εἷς ἐγώμαι, ἡ τούτων ξύνϑεσίς ἐστιν. ἢ πῶς λέγεις, e 

Κρατύλε; 
ΚΡ. Οὕτω: καλῶς γάρ μοι δοκεῖς λέγειν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ γράμμασιν αὖ τὰ πρῶτα ὀνόματα 

ἀπεικάξομεν, ἔστιν ὥσπερ ἐν τοῖς ζωγραφήμασι καὶ πάντα 
τὰ προσήκοντα χρώματά τε καὶ σχήματα ἀποδοῦναι, καὶ 
μὴ πάντα αὖ, ἀλλ᾽ ἔνια ἐλλείπειν, ἔνια δὲ καὶ προστι- 

ϑέναι, καὶ πλείω καὶ μείζω. ἢ οὐκ ἔστιν; 
ΚΡ. Ἔ σειν. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ μὲν ἀποδιδοὺς πάντα καλὰ τὰ γραμ- 

ματά τε καὶ τὰς εἰκόνας ἀποδίδωσιν, ὁ δὲ ἢ προσειϑεὶς 
ἢ ἀφαιρῶν γράμματα μὲν καὶ εἰκόνας ἐργάξεται καὶ οὗτος, 
ἀλλὰ πονηράς; 

ΚΡ. Ναί. 

X9. Τί δὲ ὁ διὰ τῶν συλλαβῶν τε καὶ γραμμάτων 
^ τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων ἀπομιμούμενος; cox οὐ κατὰ 

τὸν αὐτὸν λόγον, ἂν μὲν πάντα ἀποδῷ τὰ προσήκοντα, 
καλὴ ἡ εὐκὼν ἔσται" τοῦτο δ᾽ ἐσεὶν ὄνομα᾽ ἐὰν δὲ σμικρὰ 
ἐλλείπῃ ἢ προστυϑῇ ἐνίοτε, εἰκὼν μὲν γενήσεται, καλὴ δὲ 
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oU; ὥστε τὰ μὲν καλῶς εἰργασμένα ἔσται τῶν ὀνομάτων, 
τὰ δὲ κακῶς; 

KP. Ἴσως. 

γ7σ3. XQ. Ἴσως ἄρα foro. ὁ μὲν ἀγαϑὸς δημιουργὸς ὀνο- 

/04. 

μάτων, ὁ δὲ κακός; 
KP. Ναί. . 

XQ. Οὐκοῦν τούτῳ ὁ νομοϑέτης ἦν ὄνομα. 
KP. Ναί. 

ΣΩ. Ἴσως ἄρα νὴ 41i? ἔσται, ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις 
τέχναις, καὶ νομοϑέτης ὁ μὲν ἀγαϑός, ὁ δὲ κακός, ἐάνπερ 
τὰ ἔμπροσϑεν ἐκεῖνα ὁμολογηθῇ ἡμῖν. 

ΚΡ. Ἔστι ταῦτα. ἀλλ᾽ ὁρᾷς, ὦ Σώκρατες, ὅταν ταῦτα 
τὰ γράμματα, τό τε ἄλφα καὶ τὸ βῆτα καὶ ἕν ἕἔχαστον 
τῶν στοιχείων, τοῖς ὀνόμασιν ἀποδιδῶμεν τῇ γραμματικῇ 
τέχνῃ, | ἐάν τι ἀφέλωμεν ἢ προσθῶμεν ἢ μεταϑῶμέν τι, 
οὐ γέγραπται μὲν ἡμῖν τὸ ὄνομα, οὐ μέντοι ὀρθῶς, ἀλλὰ 
τὸ παράπαν οὐδὲ γέγφαπται, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἕτερόν ἔστιν, 
ἐάν τι τούτων πάϑῃ. ᾿ 

Z4. [Μὴ γὰρ οὐ καλῶς σκοπῶμεν οὕτω σκοποῦντες, 
εὖ Κρατύλε. 

KP. Ilóg δή; 

ZQ. Ἴσως ὅσα Éx τινος ἀριϑμοῦ ἀναγκαῖον εἶναι ἢ 
μὴ εἶναι, πάσχοι ἂν τοῦτο ὃ σὺ λέγεις, ὥσπερ καὶ αὐτὰ 
τὰ δέκα ἢ ὕσεις βούλει ἄλλος ἀριθμός, ἐὰν ἀφέλῃς τι ἢ 
προσθῇς, ἕτερος εὐθὺς γέγονε. τοῦ δὲ ποιοῦ τινὸς καὶ 
ξυμπάσης εἰκόνος μὴ οὐχ αὕτη ἢ ὀρϑότης, ἀλλὰ τὸ ἐναν- 
τίον οὐδὲ τὸ παράπαν δέῃ πάντα ἀποδοῦναι, οἷόν ἐστιν 
ὃ εἰκάξει, εἰ μέλλει εἰκὼν εἶναι. σκόπει δέ, εἴ τι λέγω. 
ἄρ᾽ dv δύο πράγματα εἴη τὰ τοιάδε, οἷον Κρατύλος καὶ 
Κρατύλου εἰκών, εἴ τις ϑεῶν μὴ μόνον τὸ σὸν χρῶμα καὶ 
σχῆμα ἀπεικάσειεν ὥσπερ οἱ ζωγράφοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐντὸς 
πάντα τοιαῦτα ποιήσειεν, οἷάπερ τὰ σά, καὶ μαλακότητας 
καὶ ϑερμότητας τὰρ αὐτὰς ἀποδοίη, καὶ κίνησιν καὶ ψυχὴν 
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καὶ φρόνησιν, οἴχπερ ἡ παρὰ σοί, ἐνθείη αὐτοῖς, καὶ ἑνὶ 
λόγῳ πάντα ἅπερ σὺ ἔχεις, τοιαῦτα ἕτερα καταστήσειε 
πλησίον σου; πότερον Κρατύλος ἂν καὶ εἰκὼν Κρατύλου 
τότ᾽ εἴη τὸ τοιοῦτον, ἢ δύο Κρατύλοι; , 

ΚΡ. “ύο ἔμοιγε δοκοῦσιν, ὦ Σώκρατες, Κρατύλοε. 
XL. X9. Ὁρᾶς ovv, ὦ φίλε, ὅτι ἄλλην χρὴ εἰκόνος 

ἱνυγκαῖον γεμιὀρθότητα ζητεῖν καὶ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, καὶ ovx ἀναγ- 
gir £105. 12641. ἐάν τι ἀπῇ ἢ προσῇ, μηκέτι αὐτὴν εἰκόνα εἶναι; 
(22. a. ζόνωννν. 7, , "Eh ΜΝ , ἣ P 

j /4. 7 ovx αἰσϑάνει ὅσον ἐνδέουσιν αἱ εἰκόνες τὰ αὐτὰ ἔχειν 

ἐκείνοις ὧν εἰκόνες εἰσίν; 
ΚΡ. Ἔγωαγε. 

ΣΩ. ΓΕελοῖα γοῦν, ὦ Κρατύλε, ὑπὸ τῶν ὀνομάτων 
πάϑοι ἂν ἐκεῖνα ὧν ὀνόματά ἐστι τὰ ὀνόματα, εἰ πάντα 
πανταχῇ αὐτοῖς ὁμοιωθείη. διττὰ γὰρ ἄν που πάντα 
γένοιτο, καὶ οὐκ ἂν ἔχοι αὐτῶν εἰπεῖν οὐδέτερον, ὁπό- 
τερόν ἐστι τὸ μὲν αὐτό, τὸ δὲ ὄνομα.᾿ 

ΚΡ. ᾿Α4ληϑῆ λέγεις. ᾿ 
ΣΩ. Θαῤῥῶν τοίνυν, ὦ γενναῖε, Éa καὶ ὄνομα τὸ ,“σς 

μὲν εὖ κεῖσθαι, τὸ δὲ μή, καὶ μὴ ἀνάγκαξε πάντ᾽ ἔχειν 
τὰ γράμματα, ἵνα κομιδῇ ἢ τοιοῦτον οἵόνπερ οὗ ὄνομά 
ἐστιν, ἀλλ᾽ ἕα καὶ τὸ μὴ προσῆκον γράμμα ἐπιφέρειν. εἰ 
δὲ γράμμα, καὶ ὄνομα ἐν λόγῳ εἰ δὲ ὄνομα, καὶ λόγον 
iv λόγῳ μὴ προσήκοντα τοῖς πράγμασιν ἐπιφέρεσθαι, καὶ 
μηδὲν ἧττον ὀνομάξεσϑαι τὸ πρᾶγμα καὶ λέγεσθαι, ἕως 
ἂν ὁ τύπος ἐνῇ τοῦ πράγματος περὶ οὗ ὧν ὁ λόγος f, 
ὥσπερ ἐν τοῖς τῶν | στοιχείων ὀνόμασιν, εἰ μέμνησαι ἃ 
νῦν δὴ ἐγὼ καὶ ἙἭ.μογένης ἐλέγομεν. 

ΚΡ. ᾿Αλλὰ μέμνημαι. 
ΣΩ. Καλῶς τοίνυν. ὅταν γὰρ τοῦτο ἐνῇ, κἂν μὴ 

πάντα τὰ προσήκοντα ἔχῃ, λελέξεταί γε τὸ πρᾶγμα, καλῶς, 
ὅταν πάντα, κακῶς δέ, ὅταν ὀλίγα. λέγεσθαι δ᾽ οὖν, ὦ 
μακάριε, ἐῶμεν, ἵνα μὴ ὄφλωμεν, ὥσπερ οἱ ἐν Alyisg 
νύκτωρ περιιόντες ὀψὲ ὁδοῦ, καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὰ πράγματα 
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δόξωμεν αὐτῇ τῇ ἀϊηϑείᾳ οὕτω πως ἐληλυϑέναι ὀψιαί- 
τερον τοῦ δέοντος. ἢ ξήτει τιν᾽ ἄλλην ὀνόματος ὀρθότητα, 
καὶ μὴ ὁμολόγει δήλωμα συλλαβαῖς καὶ γράμμασι πράγ- 
ματος ὄνομα εἶναι. εἰ γὰρ ταῦτα ἀμφότερα ἐρεῖς, οὐχ 
οἷός τ᾽ ἔσει συμφωνεῖν σαυτῷ.᾽ 

“56. KP. 'AMd μοι δοκεῖς ye, ὦ Σώκρατες, μετρίως λέγειν, 
καὶ οὕτω τίθεμαι. 

ZQ. Ἐπειδὴ τοίνυν ταῦτα ἡμῖν ξυνδοκεῖ, μετὰ ταῦτα 
τάδε σκοπῶμεν, εἰ μέλλει, φαμέν, καλῶς κεῖσθαι τὸ 
ὄνομα, τὰ προσήκοντα δεῖ αὐτὸ γράμματα ἔχειν; 

KP. Naí. 

Z9. “Προσήκει δὲ τὰ ὅμοια τοῖς πράγμασιν; 
ΚΡ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τὰ μὲν ἄρα καλῶς κείμενα οὕτω κεῖται" εἰ δὲ 

μή τι καλῶς ἐτέθη, τὸ μὲν dv πολὺ ἴσως ἐκ προσηκόντων 
εἴη γραμμάτων καὶ ὁμοίων, εἴπερ ἔσται εἰκών, ἔχοι δ᾽ 
ἄν τι καὶ οὐ προσῆκον, δι᾽ δ οὐκ ἂν καλὸν εἴη οὐδὲ 
καλῶς εἰργασμένον τὸ ὄνομα. οὕτω φαμὲν ἢ ἄλλως; fp. Hy ^e H 

KP. Οὐδὲν δεῖ, οἶμαι, διαμάχεσθαι, ὦ Σώκρατερ᾽ 
ἐπεὶ οὐκ ἀρέσκει γέ μὲ τὸ φάναι ὄνομα μὲν εἶναι, μὴ D μον» στ, 
μέντοι καλῶς γε κεῖσθαι. . Eun ye. 

Z9. Πότερον τοῦτο ovx ἀρέσκει σε, τὸ εἷναι τὸ ὄνομα 
δήλωμα τοῦ πράγματος; 

ΚΡ. 'Eué γε. 
EQ. ᾿Αλλὰ τὸ εἶναι τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἐκ xoori: 

ρων ξυγκπείμενα, và δὲ πρώτα, οὐ καλῶς σοι δοκεῖ λέγεσθαι ; 

KP. "Epgoiys. 
(107, £9. ᾿Αλλὰ τὰ πρῶτα εἰ μέλλει δηλώματά τινων γίγνε- 

σϑαι, ἔχεις τινὰ καλλίω τρόπον τοῦ δηλώματα αὐτὰ γε- 
νέσϑαι ἄλλον, ἢ αὐτὰ ποιῆσαι ὅ τι μάλιστα τοιαῦτα οἷα 
ἐκεῖνα ἃ δεῖ δηλοῦν αὐτά; 7| ὅδε μᾶλλόν “σε ἀρέσκει ὁ 
ρόπος, ὃν Ἑρμογένης λέγει καὶ ἄλλοι πολλοί, τὸ ξυνϑή- 
peto εἶναι τὰ ὀνόματα, καὶ δηλοῦν τοῖς ξυνϑεμένοις, 
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προειδόσε δὲ τὰ πράγματα, καὶ εἶναι ταύτην ὀρθότητα 
ὀνόματος, ξυνϑήκην, διαφέρειν δὲ οὐδέν, ἐάν τέ τις ξυν- 
ϑῆται ὥσπερ νῦν ξύγκειται, ἐάν τε καὶ τοὐναντίον ἐπὶ μὲν 
ᾧ νῦν σμικρόν, μέγα καλεῖν, ἐπὶ δὲ ᾧ μέγα, σμικρόν; 
πότερός σε ὁ τρόπος ἀρέσκει; 

KP. “Ολῳ καὶ! παντὶ διαφέρεε, ὦ Σώκρατες, τὸ ὁμοι- 
our. δηλοῦν O τι ἄν τις δηλοῖ, ἀλλὰ μὴ τῷ ἐπιτυχόντι. 

ΣΩ. Χαλῶς λέγεις. οὐκοῦν εἴπερ ἔσται τὸ ὄνομα 
ὅμοιον τῷ πράγματι, ἀναγκαῖον πεφυκέναι τὰ στοιχεῖα 
ὅμοια τοῖς πράγμασιν, ἐξ ὧν τὰ πρῶτα ὀνύματά τις ξυν- 
ϑήσει. ὧδε δὲ λέγω" ἀρά mov ἄν τις ξυνέϑηκεν ὃ νῦν 
δὴ ἐλέγομεν ξωγράφημα ὅμοιόν τῳ τῶν ὄντων, εἰ μὴ φύσει 
ὑπῆρχε φαρμακεῖα ὅμοια ὄντα, ἐξ ὧν ξυντίϑεται τὰ ξω- 
γραφούμενα, ἐκείνοις ἃ μεμεῖται ἡ γραφική; ἢ ἀδύνατον; 

KP. ᾿Αδύνατον. /08. 

ZQ. Οὐκοῦν αἷσαύτως καὶ ὀνόματα οὐκ ἄν ποτε ὅμοια 

γένοιτο οὐδενὶ, εἰ μὴ ὑπάρξει ἐκεῖνα πρῶτον ὁμοιότητά τινα 
ἔχοντα, ἐξ ὧν ξυντίθεται τὰ ὀνόματα, ἐκείνοις ὧν ἐστὶ τὰ 
ὀνόματα μιμήματα; ἔστι δέ, ἐξ ὧν ξυνϑετέον, στοιχεῖα; 

ΚΡ. Naí. 

XLIE. 229. Ἤδη τοίνυν καὶ σὺ κοινώνει τοῦ λόγου 
οὗπερ ἄρτι Ἑρμογένης. φέρε, καλῶς σοι δοκοῦμεν λέγειν 
ὅτι τὸ ῥῶ τῇ φορᾷ καὶ Moe καὶ σκληρότητι προσέοικεν, 
ἢ οὐ καλῶς; . 

KP. Καλῶς ἔμοιγε. 
ΣΩ. Τὸ δὲ λάβδα τῷ λείῳ καὶ μαλακῷ καὶ οἷς νῦν 

δὴ ἐλέγομεν; 
ΚΡ, Ναί. 

Z9. Οἶσθα οὖν ὅτι ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἡμεῖς μέν φαμὲν 

σκληρότης, ᾿Ἐρετριεῖς δὲ μάν". 
ΚΡ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Πότερον οὖν τό τε ῥῶ καὶ τὸ σῖγμα ἔοικεν ἀμ- 
φότερα τῷ αὐτῷ, καὶ δηλοῖ ἐκείνοις τε τὸ αὐτὸ τελευ- 
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κῶντος τοῦ ῥῶ καὶ ἡμῖν τοῦ σῖγμα, ἢ roig ἑτέροις ἡμῶν 
οὐ δηλοῖ; 

KP. 4ηλοῖ μὲν οὖν ἀμφοτέροις. 
ΣΩ. Πότερον $ ὅμοια τυγχάνει ὄντα τὸ δῶ καὶ τὸ 

σῖγμα, ἢ p μή; 
ΚΡ. ὯΝ ὅμοια. 
ΣΩ. Ἦ οὖν ὅμοιά ἐστι πανταχῇ ; 
KP. Πρός γε τὸ ἴσως φορὰν δηλοῦν. 

ΣΩ. Ἦ καὶ τὸ λάβδα ἐγκείμενον; οὐ τὸ ἐναντίον 
δηλοῖ σκληρότητος; 

,σ9φ. ΚΡ. "Idog γὰρ οὐκ ὀρθῶς ἔγκειται, ὦ Σώκρατες" 
ὥσπερ καὶ ἃ νῦν δὴ σὺ πρὸς Ἑρμογένη ἔλεγες ἐξαιρῶν τε 
καὶ ἐντιϑεὶς γράμματα οὗ δέοι, καὶ ὀρθῶς ἐδόκεις ἔμοιγε. 
καὶ νῦν ἴσως ἀντὶ τοῦ λάβδα ῥῶ δεῖ λέγειν. 

ΣΩ. Ev λέγεις. τί οὖν; νῦν αἷς λέγομεν, οὐδὲν μαν- 
ϑάνομεν ἀλλήλων, ἐπειδάν τις φῇ σχληρόν, οὐδὲ οἶσθα 
σὺ νῦν ὅ τι ἐγὼ λέγω; 

ΚΡ. "Eyoys, διά γε τὸ ἔϑος, ὦ φίλτατε. 
ΣΩΏ. Ἔθος δὲ λέγων οἴει τι διάφορον λέγειν ξυνϑή- 

κῆης; ἢ ἄλλο τι λέγεις τὸ ἔϑος ἢ ὅτι ἐγώ, ὅταν τοῦτο 
φϑέγγωμαι, διανοοῦμαι ἐκεῖνο, σὺ δὲ γιγνώσκεις ὅτι 
ἐκεῖνο διανοοῦμαι; οὐ τοῦτο λέγεις; 

Ι ΚΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκοῦν si γιγνώσκειρ ἐμοῦ φϑεγγομένονυ, δήλωμά 
ὅσοι γίγνεται mag ἐμοῦ; 

KP. Nai. 

ΣΩ. ᾿Απὸ τοῦ ἀνομοίου γε ἢ ὃ διανοούμενος φϑέγ- 
᾿ γομαι, εἴπερ τὸ λάβδα ἀνόμοιόν ἐστι τῇ ἧ φὴς σὺ σπλη- 

//& ρύτητι. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, τί ἄλλο ἢ αὐτὸς σαυτῷ 

ξυνέϑου καί σοι γίγνεται "] ὀρϑότης τοῦ ὀνόματος ξυν- 

ϑήκη, ἐπειδή γε δηλοῖ καὶ τὰ ὅμοια καὶ τὰ ἀνόμοια 
γράμματα, ἔϑους τε καὶ ξυνϑήπης τυχόντα. εἰ δ᾽ ὅ τι 
μάλιστα μή ἐστι τὸ ἔϑος ξυνϑήκη, οὐκ ἂν καλῶς ἕτι ἔχοι 
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λέγειν τὴν ὁμοιότητα δήλωμα εἶναι, ἀλλὰ τὸ ἔθος. ἐκεῖνο 
γάρ, eg ἔοικε, καὶ ὁμοίῳ καὶ ἀνομοίῳ δηλοῖ. ἐπειδὴ δὲ 
ταῦτα ξυγχωροῦμεν, ὦ Κρατύλε, τὴν γὰρ σιγήν σου ξυγχώ- 

φησιν θήσω, ἀναγκαῖόν που καὶ ξυνϑήκην τι καὶ ἔϑος 
ξυμβάλλεσϑιχι πρὸς δήλωσιν ὧν διανοούμενοι λέγομεν ἐπεί, 
ὦ βέλτιστε, εἰ ϑέλεις ἐπὶ τὸν ἀρυθμὸν ἐλθεῖν, πόϑεν͵ olt. 
ἕξειν ὀνόματα ὅμοια ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ἀριθμῶν ἐπενεγκεῖν, 
ἐὰν μὴ ἐᾷς τι τὴν σὴν ὁμολογίαν καὶ ξυνϑήχην κῦρος 
ἔχειν τῶν ὀνομάτων ὀρθότητος πέρι; ἐμοὶ μὲν οὖν καὶ 
αὐτῷ ἀρέσκει μὲν κατὰ τὸ δυνατὸν ὅμοια εἶναι τὰ ὁνό- 
ματα τοῖς πράγμασιν" ἀλλὰ μὴ ὡς ἀληθῶς, τὸ τοῦ Ἕρμο- 

γένους, γλίσχρα ἦ ἡ ὁλκὴ αὕτη τῆς ὁμοιότητος, ἀναγκαῖον 
δὲ ἦ καὶ τῷ φορτικῷ τούτῳ προσχρῆσθαι, τῇ ξυνϑήκῃ, 
εἷς ὀνομάτων ὀρθότητα. ἐπεὶ ἴσως κατά γε τὸ δυνατὸν 
κάλλιστ᾽ dy λέγοιτο, ὅταν ἢ πᾶσιν ἢ ὡς πλείστοις ὁμοίοις 
λέγηται, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ προσήκουσιν, αἴσχιστα δὲ τούναν- 
τίον. τόδε δέ μοι ἔτι εἰπὲ μετὰ ταῦτα, τίνα ἡμῖν δύναμιν 
ἔχει τὰ ὀνόματα καὶ τί φῶμεν αὐτὰ καλὸν ἀπεργάξεσϑαι; 

ΧΕΙ. ΚΡ. διδάσκειν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, jp. 
καὶ τοῦτο πάνυ ἁπλοῦν εἶναι, ὃς ἂν τὰ ὀνόματα ἐπίστηται, 
ἐπίστασϑαι καὶ τὰ πράγματα. 

ΣΩ. Ἴσως γάρ, ὦ Κρατύλε, τὸ τοιόνδε λέγεις, ὡς 

ἐπειδάν τις εἰδῇ τὸ ὄνομα οἷόν ἐστιν -- ἔστι δὲ οἷόνπερ 
τὸ πρᾶγμα -- εἴσεται δὴ καὶ τὸ πρᾶγμα, ἐπείπερ ὅμοιον 
τυγχάνει ὃν τῷ ὀνόματι, τέχνη δὲ μία ἄρ᾽ ἐστὶν ἡ αὐτὴ 
πάντων τῶν ἀλλήλοις ὁμοίων. κατὰ τοῦτο δή μοι δοκεῖς 
λέγειν ὡς, ὃς ἂν τὰ ὀνόματα εἰδῇ, εἴσεται καὶ τὰ πράγματα. 

KP, ᾿4ληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ. Ἔχε δή, ἴδωμεν τίς ποτ᾽ ἂν εἴη ὃ τρόπος οὗτος 

τῆς διδασκαλίας τῶν ὄντων, ὃν σὺ λέγεις νῦν, καὶ πότερον 
ἔστε μὲν καὶ ἄλλος, οὗτος μέντοι βελτίων, ἢ οὐδ᾽ ἔστιν 
ἄλλος ἢ οὗτος. ποτέρως οἴει; 

467. 
Je s 7. 9- 



- 

486. ΠΛΆΤΩΝΟΣ KPATTAOZ. 9ὅ 

| KP. Οὕτως ἔγωγε, οὐ πάνυ τι εἶναι ἄλλον, τοῦτον 
δὲ καὶ μόνον καὶ βέλτιστον." 

:Z9. Πότερον δὲ καὶ εὕρεσιν τῶν ὄντων τὴν αὐτὴν 
ταύτην εἶναι, τὸν τὰ ὀνόματα εὑρόντα κἀκεῖνα εὑρηκέναι 
ὧν ἐστὶ τὰ ὀνόματα; ἢ ξητεῖν μὲν wol εὐρίσκειν ἕτερον 
δεῖν τρόπον, βανϑάνειν δὲ τοῦτον; 

ΚΡ. Πάντων μάλιστα καὶ ξητεῖν καὶ DOT τὸν 
αὐτὸν τρόπον τοῦτον κατὰ ταὐτά. 

μᾶ. ΣΩ. Φέρε δή, ἐννοήσωμεν, ὦ Κρατύλε, εἴ τις ξητῶν 
τὰ πράγματα ἀκολουϑοῖ τοῖς ὀνόμασι , σκοπῶν οἷον ἕκα- 
στον βούλεται εἶναι, co ἐννοεῖς ὅτι οὐ σμικρὸς κίνδυνός If συ dj. o 

ἐστεν ἐξαπατηϑῆναι; | iv dvyos 
KP. Πῶς; 

ZQ. 4ῆλον ὅτι ὃ θέμενος πρῶτος τὰ ὀνόματα, οἷα 
ἡγεῖτο εἶναι τὰ πράγματα, τοιαῦτα ἐτίϑετο καὶ τὰ ὀνό- 
ματα, ὥς φαμεν. ἦ γάρ; 

KP. Nai. 

Z8. Ei οὖν ἐκεῖνος μὴ ὀρθῶς ἡγεῖτο, ἔϑετο δὲ οἷα 
ἡγεῖτο, τί olt. ἡμᾶς τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ πείσεσθαι; 
ἄλλο τι ἢ ἐξαπατηϑήσεσϑαι; 

KP. ᾿Αλλὰ μὴ οὐχ οὕτως ἔχῃ, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ 
ἀναγκαῖον ἢ εἰδότα τίϑεσϑαι τὸν τιϑέμενον τὰ ὀνόματα" 
εἰ δὲ μή, ὅπερ πάλαι ἐγὼ ἔλεγον, οὐδ᾽ ἂν ὀνόματα εἴη. 
μέγιστον δέ σοι ἔστω τεκμήριον ὅτε οὐκ ἔσφαλται τῆς ἀλη- 
ϑείας ὁ τυιϑέμενος" οὐ γὰρ ἄν ποτε οὕτω ξύμφωνα ἦν 
αὐτῷ ἅπαντα. ἢ οὐκ ἐνενόεις αὐτὸς λέγων εἷς πάντα κατὰ 
ταὐτὸν καὶ ἐπὶ ταὐτὸν ἐγίγνετο τὰ ὀνόματα; 

“75. &9. MM τοῦτο μέν, ὦ ᾿᾽γαϑὲ Κρατύλε, οὐδέν ἔστιν fedt Zi 75 
ἀπολόγημα. εἰ γὰρ τὸ πρῶτον σφαλεὶς ὁ τιϑέμενος τἄλλα 

ἤδη πρὸς τοῦτ᾽ ἐβιάζετο καὶ αὐτῷ ξυμφωνεῖν ἠνάγκαξεν, 

οὐδὲν ἄτοπον, ὥσπερ τῶν διαγραμμάτων ἐνίοτε τοῦ πρώ- 24εαεζ, 67. 
του σμικροῦ καὶ ἀδήλον ψεύδους γενομένου, τὰ λοιπὰ 
πάμπολλα ἤδη ὄντα ἑπόμενα ὁμολογεῖν ἀλλήλοις. δεῖ δὴ 
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περὶ τῆς ἀρχῆς παντὸς πράγματος παντὶ ἀνδρὶ τὸν πολὺν 

λόγον εἶναι καὶ τὴν πολλὴν σκέψιν, εἴτε ὀρθῶς εἴτε μὴ 
ὑπόκειται" ἐκείνης δὲ ἐξετασθείσης ἱκανῶς, τὰ λοιπὰ φαί- 
ψεσθαι ἐκείνῃ ἑπόμενα. οὐ μέντοι ἀλλὰ ϑαυμάξοιμ᾽ ἂν si 
καὶ τὰ ὀνόματα ξυμφωνεῖ αὐτὰ αὐτοῖς. πάλεν γὰρ ἐπισκχε- 
ψώμεθα ἃ τὸ πρότερον διήλθομεν. εἷς τοῦ παντὸς ἰόντος 
τε καὶ φερομένου καὶ δέοντος φαμὲν σημαίνειν ἡμῖν τὴν 
οὐσίαν τὰ ὀνόματα. ἄλλο τι οὕτω σοι δοκεῖ δηλοῦν; 

ΚΡ. Πάνυ σφόδρα, καὶ ὀσθῶς ys | σημαίνει. 
ΣΩ. Σκοπῶμεν δὴ ἐξ. αὐτῶν ἀναλαβόντες πρῶτον μὲν //4. 

τοῦτο τὸ ὄνομα, τὴν ἐπιστήμην, cg ἀμφίβολόν ἐστι καὶ 
μᾶλλον ἔοικε σημαίνοντι ὅτι ἵστησιν ἡμῶν ἐπὶ toig πράγ- 

/- μασι τὴν ψυχὴν ἢ ὅτι ξυμπεριφέρεται, καὶ ὀρϑότερόν. 
x/11 Sp τὲ ἐστιν ὥσπερ νῦν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν λέγειν μᾶλλον ἢ ἐκβάλ- 
d ἐπεϊστήμηνλοντας τὸ εἶ πιστήμην, ἀλλὰ τὴν ἐμβολὴν ποιήσασθαι ἀνεὶ 
DUET τῆς iv τῷ εἶ iv τῷ ἰῶτα. ἔπειτα τὸ βέβαιον, ὅτι βάσεώς 

τινός ἐστι καὶ στάσεως μίμημα, ἀλλ᾿ οὐ φορᾶς. ἔπειτα ἡ 
ἱστορία αὐτό που σημαίνει, ὅτι ἵστησι τὸν δοῦν. καὶ τὸ 
πιστὸν ἱστῶν παντάπασι σημαίνει. ἔπειτα δὲ ἡ μνήμη 
παντί που μηνύει ὅτι μονή ἐστιν ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλ᾽ οὐ 
φορά. εἰ δὲ βούλει, ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ξυμφορά, εἰ κατὰ 
τὸ ὄνομά τις ἀκολουθήσει, φανεῖται ταὐτὸν τῇ ξυνέσει 

Bum. 20). ταύτῃ xol ἐπιστήμῃ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι τοῖς περὶ τὰ 

αὐ τῇ σπουδαῖα ὀνόμασιν. Fri τοίνυν ἡ ἀμαϑία καὶ ἡ ἀκολασία //5, 
παραπλησία τούτοις φαίνεται" ἡ μὲν γὰρ τοῦ ἅμα ϑεῷ 

lóvrog πορεία φαίνεται, ἡ ἀμαϑία, ἡ δ᾽ ἀκολακία παντά- 
πασιν ἀκολουθία τοῖς πράγμασι φαίνεται. καὶ οὕτως, ἃ 
νομίξομεν ἐπὶ τοῖς κακίστοις ὀνόματα εἶναι, ὁμοιότατ᾽ ἂν 
φαίνοιτο τοῖς ἐπὶ τοῖς καλλίστοις. οἶμαι δὲ καὶ ἄλλα πόλλ᾽ 
ἄν τις εὗροι, εἰ πραγματεύοιτο, ἐξ ὧν οἰηϑείη ἂν αὖ 
πάλιν τὸν τὰ ὀνόματα τυϑέμενον οὐχὶ ἐόντα οὐδὲ φερό- 
μενα, ἀλλὰ μένοντα τὰ πράγματα σημαίνειν. | 
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KP. AM, ὦ Σώκρατες, ógüg ὅτι τὰ πολλὰ ἐκείνως 
ἐσήμαινεν. ᾿ 

ΣΩ. Τί οὖν τοῦτο, ὦ Κρατύλε; ὥσπερ ψήφους δια- 

ριυϑμησόμεϑα τὰ ὀνόματα, καὶ ἐν τούτῳ ἔσται ἡ ὀρϑότης; 
ὁπότερα ἂν πλείω φαίνηται τὰ ὀνόματα σημαίνοντα, ταῦτα 
δὴ ἔσται τἀληθῆ; 

ΚΡ. Οὔκουν sixóg γε. 
XLIEIE. 22. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ὦ φίλε. καὶ ταῦτα 

μέν γε αὐτοῦ ἐάσωμεν, τάδε δὲ ἐπισκεψώμεθα, εἰ ἡμῖν 
καὶ τῇδε ὁμολογεῖς εἴτε καὶ οὔ. φέρε, τοὺς τὰ ὀνόματα 
ἐν ταῖς πόλεσι τυϑεμένους ἑκάστοτε, Év τε ταῖς Ἑλληνικαῖς 
καὶ βαρβαρικαῖς , οὐκ ἀρτίως αμολογοῦμεν νομοϑέτας εἶναι 

καὶ τὴν τέχνην τὴν τοῦτο δυναμένην νομοϑετικήν; 
KP. Πάνυ γε. 

Z9. Μέγε δή, οἱ πρῶτοι νομοϑέται τὰ πρῶτα ὀνό- 

poto πότερον γιγνώσκοντες τὰ πράγματα, οἷς ἐτίθεντο, 

ἐτίϑεντο ἢ ἀγνοοῦντες; 
ΚΡ. Οἷμαι μὲν ἐγώ, ὦ Σώκρατες, γιγνώσκοντες... 
| ZO. Οὐ γάρπον, ὦ ἑταῖρε Κρατύλε, ἀγνοοῦντές γε. 
ΚΡ. Οὔτοι δοκεῖ. ᾿ 
ΣΩ. Ἐπανέλθωμεν δὴ πάλιν ὅθεν δεῦρο μετέβημεν. 

ἄρτι γὰρ ἐν τοῖς πρόσϑεν, εἰ μέμνησαι, τὸν τυϑέμενον 
τὰ ὀνόματα ἀναγκαῖον ἔφησϑα εἶναι εἰδότα τίθεσθαι οἷς 
ἐτίθετο. πότερον οὖν ἔτι σοι δοκεῖ οὕτως ἢ οὔ; 

KP. "Ex. 

Z9." H xol τὸν và πρῶτα τιϑέμενον εἰδότα φὴς τίθεσθαι; 

ΚΡ. Εἰδότα. 

ΣΩ. Ἐκ ποίων οὖν ὀνομάτων ἢ 3 μεμαϑηκὼς ἢ εὕρη- 

κὼς ἦν τὰ πράγματα, εἴπερ τά γε πρῶτα μή πω ἔκειτο, 
μαϑεῖν δ᾽ αὖ φαμὲν τὰ πράγματα καὶ εὑρεῖν ἀδύνατον 
εἶναι ἄλλως ἢ τὰ ὀνόματα μαϑόνταρ ἢ αὐτοὺς ἐξευρόντας 
οἷά ἐστιν; 

ΚΡ. δοκεῖς τί μοι Aye ὦ Σώκρατες. 

PLATO VI. / 1 

94 entr. 
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ZQ. Tiva οὖν τρόπον φῷμεν αὐτοὺς εἰδότας θέσθαι ,/7 
ἢ νομοϑέτας εἶναι, πρὶν καὶ ὁτιοῦν ὄνομα κεῖσθαί τε καὶ 
ἐχείψους εἰδέναι, εἴπερ μὴ ἔσει vd πράγματα μαϑεῖν ἀλλ᾽ 
ἢ ἐκ τῶν ὀνομάτων; . 

KP. Οἷμαι μὲν ἐγὼ τὸν ἀληθέστατον λόγον περὶ τού- 
τῶν εἶναι, ὦ Σώκρατες, μείζω τινὰ δύναμιν εἶναι ἢ &v- 
ϑρωπείαν τὴν θεμένην τὰ πρῶτα ὀνόματα τοῖς πράγμασιν, 
ὥστε ἀναγκαῖον εἶναι αὐτὰ ὀρϑῶς ἔχειν. 

ΣΩ. Εἶτα, οἴει, ἐναντία ἂν ἐτίθετο αὐτὸς αὐτῷ ὁ θείς, 
ὧν δαίμων τις ἢ ϑεός; ἢ οὐδέν σοι ἐδοκοῦμεν ἄρτι λέγειν; 

$97.21. ΚΡ. ᾿Αλλὰ μὴ οὐκ ἢ τούτων τὰ ἕτερα ὀνόματα. 
ΣΩ. Πότερα, ὦ ἄρισεε, τὰ ἐπὶ τὴν στάσιν ἄγοντα 

ἢ τὰ ἐπὶ τὴν φοράν; οὐ γάρ που κατὰ τὸ ἄρτι λεχϑὲν 
πλήϑει κριϑήσεται. 

ΚΡ. Οὔτοι δὴ δίκαιόν γε, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ὀνομάτων οὖν στασιασάντων, καὶ τῶν μὲν φα- 

σκόντων ἑαυτὰ εἶναι τὰ ὅμοια τῇ ἀληθείᾳ, τῶν δ᾽ δανυτά, 
τίνι ἔτι διακρινοῦμεν, ἢ ἐπὶ τί ἐλϑόντες; οὐ γάρ που ἐπὶ 
ὀνόματά γε ἕτερα ἄλλα τούτων οὐ γὰρ ἔσειν, ἀλλὰ δῆλον 
ὅτι ἄλλ᾽ ἄττα ξητητέα πλὴν ὀνομάτων, ἃ ἡμῖν ἐμφανιεῖ 
ἄνευ ὀνομάτων, ὁπότερα τούτων ἐστὶ τἀληθῆ, δείξαντα 
δῆλον ὅτι τὴν ἀλήϑειων τῶν ὄντων. 

KP. “Δοκεῖ μοε ovrog. 
ΣΩ. Ἔατιν ἄρα, dg ἔοικεν, ὦ Κρατύλε, δυνατὸν μα- ,,,3. 

Suiv ἄνευ ὀνομάτων τὰ ὄντα, εἴπερ ταῦτα οὕεως ἔχει. 
ΚΡ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Διὰ τίνος ἄλλου οὖν ἔτι προσδοκᾷς ἂν αὐτὰ 

μαϑεῖν; doa δι’ ἄλλου του ἢ οὕπερ εἰκός τε καὶ δικαιό- 
τατον, δὲ ἀλλήλων ys, εἴ πῃ ξυγγενῆ ἐστί, καὶ αὐτὰ δε 

αὐτῶν; τὸ γάρ που ἕτερον ἐκείνων καὶ ἀλλοῖον ϑὅτερον ἄν 
τε καὶ ἀλλοῖον σημαίνοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνα. 

ΚΡ. ᾿Δ4ληϑῆ μοι φαίνει λέγειν. 

| EQ. Ἔχε δὴ πρὸς Διός" τὰ δὲ ἀνόματα οὐ πολλάκις 
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μέντοι ὡμολογήσαμεν τὰ καλῶς κείμενα ἐοικότα εἶναι ἐκείνοις 
ὧν ὀνόματα κεῖται, καὶ εἶναι PME τῶν πραγμάτων; 

ΚΡ. Naíl. 

ΣΏ. Ei οὖν ἔστι μὲν ὅ τι VER δὲ ὀνομάτων τὰ 
πράγματα μανθάνειν, ἔστι δὲ καὶ δ αὐτῶν, ποτέρα ἂν 
δἴη καλλίων καὶ σαφεστέρα ἡ μάϑησις; ἐκ τῆς εἰκόνος μαν- 
θάνειν αὐτήν ve αὐτήν, εἰ καλῶς εἴκασται, καὶ τὴν ἀλή- 
ϑειαν, ἧς ἦν ἡ εἰκών, ἢ ἐκ τῆς ἀληϑείας αὐτήν τε αὐτὴν 
καὶ τὴν εἰκόνα αὐτῆς, εἰ πρεπόντως εἴργασται: 

ΚΡ. 'Ex τῆς ἀληϑείας μοι δοκεῖ ἀνάγκη εἶναι. 
. 49. EQ. "Ovnv»a μὲν τοίνυν τρόπον δεῖ μανθάνειν ἢ εὐ- 

ρίσκειν τὰ ὄντα, μεῖξον locg ἐστὶν ἐγνωκέναι ἢ κατ᾽ ἐμὲ 
καὶ dé: ἀγαπητὸν δὲ καὶ τοῦτο ὁμολογήσασθαι, ὅτι οὐκ 
ἐξ ὀνομάτων ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αὐτὰ ἐξ αὑτῶν καὶ μα- 
ϑητέον καὶ ζητητέον ἢ ἐκ τῶν ὀνομάτων. 

ΚΡ. Φαίνεται, ὦ Σώκρατες. 
XLAV. ΣΩ. "Eri τοίνυν τόδε σκεψώμεθα, ὅπως μὴ ἘΣ 

ἡμᾶς τὰ πολλὰ ταῦτα ὀνόματα ἐς ταὐτὸν τείνοντα ἐξαπατᾷ, Ἀγ. P δινῃ 
καὶ τῷ ὄντι μὲν οἱ θέμενοι αὐτὰ διανοηθέντες τε ἔθεντο ac Aye et ms $5. 
ἐόντων ἁπάντων ἀεὶ xol δεόντων — jsbener n γὰρ ἔμοιγε Ht ir. Wi 5 ὄντι 
καὶ αὐτοὶ οὕτω διανοηθῆναι -- --, τὸ δ᾽, εἰ ἔτυχεν, οὐχ dile. o ἔθεντο-: 

ἔχει, ἀλλ᾽ οὗτοι αὐτοί τε ὥσπερ εἴς viva δίνην ἐμπεσόντες 744 Α κεῖ. d. frg 

κυχῶνται καὶ ἡμᾶς ἐφελκόμενοι προσεμβάλλουσι. σκέψαι. 
γάρ, ὦ ϑαυμάσιε Κρατύλε, ὃ ἔγωγε πολλάκις ὀνειρώττω. 
πότερον φῶμέν τι εἶναι αὐτὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ ἕν 
ἕκαστον τῶν ὄντων οὕτως, 7 μή; 

KP. ἜΜμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, εἶναι. 
AQ. Αὐτὸ τοίνυν ἐκεῖνο σχεφώμεθα, μὴ εἰ πούδωπον 

τί ἐστι καλὸν 7] τι τῶν τοιούτων, καὶ δοκεῖ ταῦτα πάντα δεῖν [}.σ' καὶ pelo 
ἀλλ᾽ αὐτό, φῶμεν, τὸ καλὸν οὐ τοιοῦτον ἀεί ἐστιν οἷόν ἐστιν; 

ΚΡ. ᾿Ανάγκη. 
/20, ΣΩ. 'AQ οὖν οἷόν τε προσειπεῖν αὐτὸ ὀρθῶς, εἰ ἀεὶ 

ὑπεξέρχεται, πρῶεον μὲν ὅτι ἐκεῖνό ἐστιν, ἔπειτα ὅτι τοι- 



100 —— HAATA2NOZ KPATTAOX. 440. 

; οὕτον; ἢ ἀνάγκη ἅμα ἡμῶν λεγόντων ἄλλο αὐτὸ εὐϑὺς 
γίγνεσϑαι καὶ ὑπεξιέναι καὶ μηκέτι οὕτως ἔχειν; 

ΚΡ. ᾿Δνάγκη. 
ΣΩ. Πῶς οὖν ἂν εἴη τι ἐκεῖνο, ὃ μηδέποτε ὡσαύτως 

ἔχει; εἰ γάρ ποτε ὡσαύτως ἴσχει, ἔν γ᾽ ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ 
δῆλον ὅτι οὐδὲν μεταβαίνει. εἰ δὲ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει καὶ 
τὸ αὐτό ἐστι, πῶς ὧν τοῦτό γε μεταβάλλοι ἢ κινοῖτο, 
μηδὲν ἐξιστάμενον τῆς αὑτοῦ ἰδέας; 

KP. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἂν γνωσθείη γε ὑπ’ οὐδενὸς. ἅμα 

γὰρ! ἂν ἐπιόντος τοῦ γνωσομέψνου ἄλλο καὶ ἀλλοῖον γίγνοιτο, 
ὥστε οὐκ ἂν γνωσθείη ἔτι ὁποῖόν γέ τί ἐσειν ἢ πῶς ἔχον. 
γνῶσις δὲ δή που οὐδεμία γιγνώσκει ὃ γιγνώσκει μηδαμῶς ἔχον. 

ΚΡ. Ἔστιν αἷς λέγεις. | 
ZQ. 'AM οὐδὲ γνῶσιν εἶναι φάναι εἰκός, ὦ Κρατύλε, 

εἰ μεταπίπτει πάντα χρήματα καὶ μηδὲν μένει. εἰ μὲν γὰρ 
αὐτὸ τοῦτο, ἡ γνῶσις, τοῦ γνῶσις εἶναι μὴ μεταπίπτει, 
μένοι τε ἂν ἀεὶ ἡ γνῶσις καὶ εἴη γνῶσις εἰ δὲ καὶ αὐτὸ τὸ 

fe esemh i. εἶδος μεταπίπτει vg γνώσεως, ἅμα τ᾽ ἂν μεταπίπτοι εἰς 
ME "da pu «τἄλλο εἶδος γνώσεως xol οὐκ ἂν εἴη γνῶσις" εἰ δὲ ἀεὶ μεταπί- 
e "T Lors r t8, ἀεὶ οὐκ Qv εἴη γνῶσις. καὶ ἐκ τούτου τοῦ λόγου οὔτε /A. 

τὸ γνωσόμενον οὔτε τὸ γνωσθησόμενον ἂν εἴη, εἰ δὲ ἔστι 
μὲν ἀεὶ τὸ γιγνῶσχον, ἔστε δὲ τὸ γιγνωσκόμενον, ἔστι δὲ τὸ 
καλόν, ἔστι δὲ τὸ ἀγαθόν, ἔστι δὲ ὃν ἕκαστον τῶν ὄντων, 

οὔ μοι φαίνεται ταῦτα ὅμοια ὄντα, ἃ νῦν ἡμεῖς λέγομεν, 
oj οὐδὲν οὐδὲ φορᾷ. Ταῦτ᾽ οὖν πότερόν ποτε οὕτως Eye 

Jens £45. 7] ἐκείνως εἷς οἱ περὶ Ἡράκλειτόν ve λέγουσι καὶ ἄλλοι πολ- 

λοί, μὴ οὐ ῥάδιον ἡ ἐπισκέψασθαι, οὐδὲ πάνυ νοῦν ἔχοντος 
᾿ ἀνθρώπου ἐπιτρέψαντα ὀνόμασιν αὐτὸν καὶ τὴν αὐτοῦ ψυ- 
χὴν ϑεραπεύειν, πεπιστευκότα ἐκείνοις καὶ τοῖς ϑεμένοις 

Wy sir: αὐτά, διισχυρίξεσϑαι ὥς τι εἰδότα καὶ αὑτοῦ τε καὶ τῶν ὄν- 
τῶν καταγιγνώσκειν, cg οὐδὲν ὑγιὲς οὐδενός, ἀλλὰ πάντα 
ὥσπερ κεράμια δεῖ, καὶ ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ κατάῤφδῳ νοσοῦν- 
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τες ἄνϑρωποι, οὕτως οἴεσθαι καὶ τὰ πράγματα διακεῖσθαι, 
ὑπὸ ῥδεύματός τε καὶ κατάῤῥδου πάντα γρήματα ἔχεσϑαι. 

“12:ἴσως μὲν οὖν δή, ὦ Κρατύλε, οὕτως ἔχει, ἴσως δὲ καὶ οὔ. 

σκοπεῖσϑαι οὖν χρὴ ἀνδρείως τε καὶ εὖ, καὶ μὴ ῥᾳδίως ἀπο- £g. y. 

δέχεσϑαι — ἔτι γὰρ νέος sl xol ἡλικίαν ἔχεις —, σκεψάμενον 
δέ, ἐὰν εὕρῃς, μεταδιδόναι καὶ ἐμοί. 

ΚΡ. ᾿Αλλὰ ποιήσω ταῦτα. εὖ μέντοι ἴσϑι, ὦ Σώκρα- 
τες, ὅτι οὐδὲ νυνὶ ἀσκέπτως ἔχω, ἀλλά μοι σκοπουμένῳ 
καὶ πράγματα ἔχοντι πολὺ μᾶλλον ἐκείνως φαίνεται ἔχειν, 

ας Ἡράκλειτος λέγει. 

ΣΩ. Εἰσαῦθις τοίνυν με, τὖ ἑταῖρε, διδάξεις, ἐπειδὰν 
7wne' νῦν δέ, ὥσπερ παρεσκεύασαι, πορεύου εἰς ἀγρόν᾽ 
προπέμψει δέ σε καὶ Ἑρμογένης ὅδε. 

ΚΡ. Ταῦτ᾽ ἔσται, ὦ Σώκρατες. ἀλλὰ καὶ σὺ πειρῶ 
ἔτι ἐννοεῖν ταῦτα ἤδη. ΥΓ' ἴση XI. Μεργιεεζνεν 2. . 
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